МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(МІНДОВКІЛЛЯ)
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15,
факс: (044) 206-31-07, E-mail: info@mepr.gov.ua, ідентифікаційний код 43672853

_____________________________

На №__________ від _______________

Державна регуляторна служба
України
Про проєкт постанови
Кабінету Міністрів України

Відповідно до пункту 149 Переліку документів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про перелік
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», статті 8
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та статті 41
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розробило
проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі або відмови в його видачі,
переоформлення, анулювання зазначеного дозволу».
Просимо погодити зазначений проєкт у десятиденний строк.
Додатки:

1.
2.
3.
4.

Міністр

Володимир Домашлінець,
206 31 27

Проєкт постанови на 5 арк. в 1 прим.
Пояснювальна записка на 3 арк. в 1 прим.
Інформаційне повідомлення на 2 арк. в 1 прим.
Аналіз регуляторного впливу на 24 арк. в 1 прим.

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

Проєкт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від

2020 р.

№

Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволу на утримання
диких тварин у неволі або відмови в його видачі, переоформлення,
анулювання зазначеного дозволу
Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про захист
тварин від жорстокого поводження» Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі
або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання зазначеного дозволу,
що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

1
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___ ________ 2020 р. №_________

ПОРЯДОК
видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі або відмови в його видачі,
переоформлення, анулювання зазначеного дозволу
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі дозволу на утримання диких
тварин у неволі (далі – дозвіл) або відмови в його видачі, переоформлення,
анулювання дозволу.
2. Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб, фізичних осібпідприємців та юридичних осіб, що утримують диких тварин у неволі.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
4. Дозвіл видається на утримання диких тварин у неволі видів, занесених до
Червоної книги України, включених у додатки І, ІІ, ІІІ до Конвенції про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
зникнення, а також на диких отруйних тварин та хижих видів диких хребетних
тварин (крім риб).
Дозвіл видається окремо на диких тварин кожного виду, що утримуються
неволі.
5. Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в
разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.
Допускається утримання без дозволу дрібних диких тварин, які традиційно
утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання
відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження».
6. Для отримання дозволу юридична, фізична особи або фізична особа –
підприємець (далі – суб’єкт звернення) (уповноважена ним особа) подає до
Міндовкілля такі документи:
супровідній лист із описом документів, що додаються;
заяву за формою згідно з додатком 1;
документи про походження диких тварин та законність їх набуття у
власність або володіння та користування;
ветеринарні документи (ветеринарно-санітарний паспорт, ветеринарне
свідоцтво);
довідку про наявність умов утримання диких тварин у неволі, яка
підписується суб’єктом звернення та повинна містити інформацію про:
фактичне місце утримання диких тварин;
адресу реєстрації суб’єкта звернення та контактний номер телефону;
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назву суб’єкта господарювання – для юридичних осіб; прізвище, ім’я по
батькові – для фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців;
відповідність умов утримання вимогам статей 7, 8, 18 Закону України «Про
захист тварин від жорстокого поводження» та статті 31 Закону України «Про
тваринний світ».
7. Міндовкілля у десятиденний строк з дати одержання заяви приймає
рішення про видачу дозволу встановленого зразка, наведеного у додатку 2, або
письмово відмовляє в його видачі.
Дозвіл видається на безоплатній основі та на необмежений строк.
8. Суб’єктам звернення, що утримують колекції диких тварин у неволі,
дозвіл видається на всю колекцію. Зазначені суб’єкти господарювання мають
вести журнали обліку надходження, народження та вибуття диких тварин. Типова
форма зазначеного журналу затверджується Міндовкілля.
9. Видача (відмова у видачі), переоформлення, анулювання дозволу
здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» з урахуванням особливостей, передбачених Законом
України «Про захист тварин від жорстокого поводження», та цим Порядком.
10. Облік наданих дозволів ведеться Міндовкілля.
11. Дозвіл складається в одному примірнику, який підписується
уповноваженою особою Міндовкілля.
_________________________

1
Додаток 1
до Порядку
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України
Заява
на отримання дозволу на утримання диких тварин у неволі
1. Дані про заявника _______________________________________________
(найменування юридичної особи, фізичної особи-підприємця – назва,
організаційно-правова форма і місцезнаходження (поштовий індекс, адреса,
телефон), для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові, адреса місця
проживання, контактний телефон, дані документу, що посвідчує особу)

2. Перелік видів тварин (українська та латинська назва) із зазначенням їх кількості
за видами
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Опис об’єктів тваринного світу ____________________________________
(вік, стать, наявність ідентифікаційних міток (бірки, кільця, чіпи
тощо)

4. Мета утримання у неволі__________________________________________
(для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, розведення,
природоохоронна тощо)

5. До заяви додаються довідка про наявність умов утримання диких тварин у
неволі та документи, що засвідчують походження диких тварин та законність їх
набуття у власність або користування _______________________________
(перелік документів)

6. З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на переселення тварин у нові
місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а
також проведення заходів щодо схрещування диких тварин і відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних», я,
_______________________________

____________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
фізичної особи – підприємця)

(підпис)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
__________________

__________________

___________________

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)
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Додаток 2
до Порядку
Державний Герб України
__________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)

ДОЗВІЛ
на утримання диких тварин у неволі
№ _______ від ___________ 20__ р.
Дозвіл видано______________________________________________________ (для
фізичної особи – прізвище, ім'я, по батькові, для суб’єкта господарювання – назва, організаційно-правова форма)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
що проживає (знаходиться) __________________________________________
__________________________________________________________________
(поштовий індекс, місце реєстрації або місцезнаходження),

__________________________________________________________________
на утримання у неволі таких диких тварин:
Українська та латинська
назва тварини

Кількість (цифрами та
прописом)

Опис диких тварин (вік,
стать, індивідуальні
ознаки)

Місце утримання ___________________________________________________
Мета утримання ____________________________________________________
Дозвіл дійсний за умови забезпечення належних умов утримання зазначених у
цьому дозволі диких тварин, яке виключає жорстоке поводження з тваринами, їх
катування, мордування або вчинення інших дій, що можуть призвести до їх
мучення, каліцтва чи загибелі.
_____________________

_______________

__________________

(посада керівника структурного
підрозділу)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі, або відмови в
його видачі, переоформлення, анулювання зазначеного дозволу "
1. Мета
Забезпечення виконання вимог законів України «Про захист тварин від
жорстокого поводження», «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», «Про адміністративні послуги» у частині впорядкування діяльності
щодо утримання диких тварин у неволі.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про захист тварин
від жорстокого поводження» утримання диких тварин у неволі допускається за
наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища.
Відповідно до статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» порядок видачі документів дозвільного характеру
визначається Кабінетом Міністрів України.
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі або відмови в його видачі,
переоформлення, анулювання зазначеного дозволу» (далі – проєкт) спрямовано на
врегулювання процедури видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі.
3. Основні положення проєкту акта
Проєктом передбачено затвердження Порядку видачі дозволу на утримання
диких тварин у неволі або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання
зазначеного дозволу.
Проєктом визначається механізм отримання документа дозвільного
характеру.
4. Правові аспекти
Акти законодавства, які містять правові підстави розроблення проєкту:
Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
Закон України «Про адміністративні послуги»;
Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності»;
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постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів» від 25 червня 2020 року № 614;
наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України від 30.09.2010 № 429 «Про затвердження Порядку утримання та
розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1384/18679.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проєкту не потребує фінансування з державного чи місцевих
бюджетів.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування,
прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.
Проєкт не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю,
функціонування і застосування української мови як державної.
Проєкт не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.
З метою громадського обговорення проєкт розміщено на веб-сайті
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
7. Оцінка відповідності
У проєкті відсутні положення, що:
стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;
стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист людини і
основоположних свобод;
впливають на забезпечення різних прав та можливостей жінок і чоловіків;
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень,
пов’язаних з корупцією;
створюють підстави для дискримінації.
8. Прогноз результатів
Очікуваний вплив реалізації акта на:
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів
господарювання, громадян і держави: проєкт є регуляторним актом, не стосується
соціально-трудової сфери;
розвиток регіонів: проєкт не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць;
підвищення чи зниження спроможності територіальних громад: проєкт не
стосується питання спроможності територіальних громад;
ринок праці: у проєкті відсутні положення, що впливають на ринок праці;
рівень зайнятості населення: у проєкті відсутні положення, що впливають
на зайнятість населення;
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громадське здоров’я: проєкт не вплине на покращення чи погіршення стану
здоров’я населення або окремих груп;
екологію та навколишнє природне середовище: проєкт не вплине на
екологію та навколишнє природне середовище, у той же час забезпечить
впорядкування діяльності, пов’язаної з утриманням диких тварин в неволі;
обсяг природних ресурсів: проєкт не стосується питання природних
ресурсів;
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема
забруднення утвореними відходами: у проєкті відсутні положення, що впливають
на забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами.
Міністр захисту довкілля та
природних ресурсів України

___ ______________2020 р.

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проєкту акта на ключові інтереси заінтересованих сторін
1. Суть проєкту акта:
Проєктом акта пропонується врегулювати процедуру видачі дозволу на утримання диких тварин в неволі або відмові в його видачі,
переоформлення,анулювання зазначеного дозволу
2. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована
сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий
інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін
основних показників (у числовому чи якісному вимірі)
Короткостроковий вплив (до
Середньостроковий вплив
року)
(більше року)
Позитивний
вимог Позитивний

Пояснення (чому саме
реалізація акту призведе до
очікуваного впливу)

Суб`єкти
господарювання

Дотримання
законодавства в частині
утримання диких тварин в
неволі та захисту їх від
жорстокого поводження

Громадяни

Дотримання
вимог
законодавства в частині
утримання диких тварин в
неволі та захисту їх від
жорстокого поводження

Прийняття акта забезпечить
урегулювати
питання,
пов’язане зі встановленням
єдиних
правил
щодо
отримання
документа
дозвільного характеру на
утримання диких тварин у
неволі з урахуванням вимог
щодо захисту тварин від
жорстокого поводження
Прийняття акта забезпечить
урегулювати
питання,
пов’язане зі встановленням
єдиних
правил
щодо
отримання
документа
дозвільного характеру на
утримання диких тварин у
неволі з урахуванням вимог
щодо захисту тварин від

Позитивний

Позитивний
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Позитивний
Запобігання
правопорушенням у сфері
захисту диких тварин від
жорстокого поводження

Позитивний

жорстокого поводження
Прийняття акта сприятиме
нормативно-правовому
впорядкуванню питань щодо
утримання диких тварин у
неволі,
зменшенню
накладення
штрафних
санкцій
на
суб’єктів
господарювання та громадян
контролюючими органами і
захисту диких тварин від
жорстокого поводження

Інформаційне повідомлення
про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу
на утримання диких тварин у неволі або відмови в його видачі, переоформлення,
анулювання зазначеного дозволу»
1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні
консультації з громадськістю
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
2. Назва проєкту акта або стислий зміст пропозицій щодо реалізації
державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя,
винесеної на обговорення
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі або відмови в його видачі,
переоформлення, анулювання зазначеного дозволу» (далі – проєкт постанови)
розроблено відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про захист
тварин від жорстокого поводження», статті 41 Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності».
Проєктом постанови пропонується врегулювати порядок видачі дозволу на
утримання диких тварин у неволі.
3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які
поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами
електронних консультацій з громадськістю
Цей проєкт стосується фізичних та юридичних осіб, які утримують диких
тварин у неволі.
За результатами проведених електронних консультацій та погодження із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади буде прийнято
рішення про опрацювання наданих пропозицій та зауважень до проєкту постанови,
врахування їх у проєкті постанови чи неврахування з обґрунтуванням причин
неврахування пропозицій та зауважень до проєкту постанови.
4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних
груп населення та заінтересованих сторін
За результатами проведених електронних консультацій з громадськістю до
проєкту постанови буде внесено відповідні зміни з урахуванням пропозицій і
зауважень громадян, а також заінтересованих центральних органів виконавчої
влади.
5. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень
Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з
громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу
domashlinets@mepr.gov.ua.
Строк подання пропозицій та зауважень - до 16 січня 2021 року.
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6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що
винесено на обговорення
За консультаціями
щодо проєкту постанови звертатися за телефоном
(044) 206 31 27 до відділу охорони тваринного світу Управління охорони
біорізноманіття та природних ресурсів.
7. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади
Відповідальна особа: Домашлінець Володимир Григорович, начальник
відділу охорони тваринного світу Управління охорони біорізноманіття та
природних ресурсів.
8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення
Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде
доведено до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті
Міндовкілля не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за
результатами обговорення.

Міністр захисту довкілля та
природних ресурсів України

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі або відмови в його
видачі, переоформлення, анулювання зазначеного дозволу»
І. Визначення проблеми
Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання,
полягає у тому, що на даний час законодавчо не впорядковане питання
процедури видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі, необхідність
якого вимагається відповідно до статті 8 Закону України «Про захист тварин від
жорстокого поводження, що ускладнює питання контролю за дотриманням
вимог законодавства щодо забезпечення диких тварин, що утримуються в неволі,
умовами, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним
особливостям, а також обліку таких тварин.
Види тварин, що відносяться до хижих та отруйних, у разі їх неналежного
утримання, можуть становити небезпеку для громадян, тому їх утримання в
неволі має бути особливо контрольоване.
Крім того, відсутність законодавчо встановленої процедури надання
дозволу на утримання диких тварин у неволі, підвищує ризики для зловживань у
сфері використання тваринного світу, зокрема в частині обігу рідкісних та таких,
що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин.
У зв’язку з цим виникла необхідність розробити відповідний проект
регуляторного акта, що також відповідає вимогам законодавства.
Так, відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про захист
тварин від жорстокого поводження» утримання диких тварин у неволі
допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
Дозвіл на утримання диких тварин у неволі передбачено п. 149 Переліку
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» відповідно
до Закону України від 19 травня 2011 року № 3392-VI.
Відповідно до статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» порядок видачі документів дозвільного характеру
визначається Кабінетом Міністрів України.
Проблемою, на розв`язання якої спрямоване затвердження наказу, є
врегулювання процедури щодо надання дозволу на утримання диких тварин у
неволі відповідно до вимог законодавства, боротьба з незаконним обігом
об’єктів тваринного світу, захисту тварин від жорстокого поводження,
зменшення ризику нанесення шкоди здоров’ю людей у разі утримання в неволі
небезпечних тварин.
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Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни

Так
дотримання вимог законодавства щодо
охорони та використання тваринного
світу та у сфері захисту диких тварин
від жорстокого поводження під час
утримання їх у неволі

Держава

запобігання правопорушенням у сфері
використання об’єктів тваринного світу
та захисту диких тварин від жорстокого
поводження під час їх утримання в неволі

Ні

Суб’єкти
встановлення єдиних законодавчих вимог
господарювання, щодо порядку надання дозволів на
утримання диких тварин у неволі
у тому числі
суб’єкти малого
підприємництва
Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних
актів, позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми не сприяє
модернізації системи державного регулювання господарської діяльності та
сприяє існуванню ризиків для порушень вимог законодавства щодо
використання диких тварин під час їх утримання в неволі, нанесення шкоди
здоров’ю людей внаслідок порушень правил безпеки при утриманні небезпечних
тварин, а тому є неприйнятною.
ІІ. Цілі державного регулювання
Основною ціллю державного регулювання є правове врегулювання питань,
пов’язаних зі встановленням вимог щодо процедури отримання дозволів на
утримання диких тварин у неволі відповідно до вимог законодавства.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1
Фізичні та юридичні особи, які утримують диких
Затвердження
проекту тварин у неволі, мають дотримуватись законодавчо
встановлених вимог щодо кваліфікованого догляду за
наказу
такими тваринами відповідно до їх біологічних
видових та індивідуальних особливостей, а також
вимог щодо законності їх набуття. Дозволи на
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утримання диких тварин, видані у відповідності до
встановленого порядку, є засобом стимулювання
утримувачів диких тварин виконувати відповідні
норми чинного законодавства
Альтернатива 2
Неконтрольована діяльність у сфері утримання диких
Збереження ситуації, яка тварин у неволі містить ризики сприяння
нелегальному обігу диких тварин, особливо рідкісних
існує на сьогодні
та тих, що перебувають під загрозою зникнення,
збільшення рівня небезпеки для людей у разі
утримання небезпечних тварин, зростання кількості
випадків жорстокого поводження з тваринами
всупереч вимогам законодавства
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Виконання вимог ст. 8 Закону Не передбачаються
Затвердження
проекту України «Про захист тварин
від жорстокого поводження».
наказу
Запобігання правопорушенням
у сфері використання об’єктів
тваринного світу та захисту
диких тварин від жорстокого
поводження
Альтернатива 2
Відсутні
Витрати
на
Збереження ситуації, яка
подолання наслідків
порушень
існує на сьогодні
використання
об’єктів тваринного
світу чи жорстокого
поводження з ними
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Дотримання
вимог Не передбачаються
Затвердження
проекту законодавства щодо охорони
тваринного світу та у сфері
наказу
захисту диких тварин від
жорстокого поводження під
час їх утримання в умовах
неволі
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Альтернатива 2
Відсутні
Збереження ситуації, яка
існує на сьогодні

Потенційні витрати
окремих громадян,
пов’язані зі сплатою
штрафів
за
порушення
законодавства
у
сфері використання
об’єктів тваринного
світу чи жорстокого
поводження з ними,
лікуванням
у
випадках
неналежного
поводження
з
особливо
небезпечними
дикими тваринами

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:
Показник
Великі
Середні
Малі
Мікро
Кількість
0
0
50
суб’єктів
господарювання,
що підпадають
під
дію
регулювання,
одиниць
Питома
вага 0
0
100
0
групи
у
загальній
кількості,
відсотків

Вид альтернативи
Вигоди
Альтернатива 1
дотримання
вимог
Прийняття
проєкту законодавства у сфері
охорони,
Постанови
невиснажливого
використання
та
збереження
об’єктів

Разом
50

100

Витрати
Витрати за рік (у разі
витрат на приведення
умов утримання диких
тварин
у
неволі
відповідно
до
вимог
законодавства) - 50000
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тваринного світу;
підтвердження
законності набуття у
власність
об’єктів
тваринного світу;

грн.
Сумарно за п’ять років –
250000 грн.

дотримання
вимог
законодавства у сфері
захисту
тварин
від
жорстокого поводження;
Дотримання суб’єктами
господарювання вимог
нормативно-правового
акта
забезпечить
утримання диких тварин
у законний спосіб та
попередить можливість
накладення штрафу за
порушення
у
сфері
використання
об’єктів
тваринного світу.
Альтернатива 2
Відсутні
Витрати
пов’язані
із
Збереження ситуації, яка
сплатою
штрафу
за
порушення
у
сфері
існує на сьогодні
використання
об’єктів
тваринного світу
Сумарні витрати за альтернативами
Сума витрат, гривень
Альтернатива 1
Витрати за рік (у разі витрат на
Прийняття проєкту Постанови
приведення умов утримання диких
тварин у неволі відповідно до вимог
законодавства) - 50000 грн.
Сумарно за п’ять років – 250000 грн.
Альтернатива 2
Відсутні
Збереження ситуації, яка існує на
сьогодні
ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
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За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей
державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного
способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених
цілей.
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня
досягнення визначених цілей, де:
4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною
мірою (проблема більше існувати не буде);
3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже
повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково
(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми
залишаться невирішеними);
1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті
(проблема продовжує існувати).
Рейтинг
результативн
ості
(досягнення
цілей під час
вирішення
проблеми)
Альтернатива
1
Прийняття
проєкту
Постанови
Альтернатива
2
Збереження
ситуації, яка
існує
на
сьогодні

Бал
результативності
(за
чотирибальною
системою оцінки)
4

1

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала

Прийняття проєкту Постанови
є
прийнятним та ефективним способом,
який дозволить досягти мети державного
регулювання, визначеної у пункті ІІ цього
аналізу регуляторного впливу.
Відсутність державного регулювання у
сфері надання адміністративної послуги з
видачі дозволів на утримання диких
тварин у неволі створює передумови для
порушень у сфері використання об’єктів
тваринного світу, захисту тварин від
жорстокого поводження, підвищує ризик
нанесення шкоди здоров’ю громадян у разі
неналежного поводження з небезпечними
дикими тваринами, і як результат
створення негативного іміджу України, як
держави,
що
не
дотримується
європейських норм поводження з дикими
тваринами.
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Рейтинг
результативн
ості
Альтернатива
1
Прийняття
проєкту
Постанови

Вигоди (підсумок)

Для держави:
виконання вимог статті 8
Закону України «Про
захист
тварин
від
жорстокого
поводження»;
встановлення
порядку
видачі
дозволів
на
утримання диких тварин
у неволі; встановлення
(підтвердження)
законності набуття у
приватну
власність
об’єктів
тваринного
світу юридичними та
фізичними особами;
боротьба з порушеннями
у сфері використання
диких тварин та їх
захисту від жорстокого
поводження, зменшення
ризику нанесення шкоди
здоров’ю громадян від
порушення
правил
утримання небезпечних
тварин.
Виключення
ризиків
вчинення корупційних
правопорушень
та
правопорушень,
пов’язаних з корупцією.
Для громадян:
дотримання
вимог
законодавства у сфері

Витрати
(підсумок)
Для держави:
Реалізація
не
потребує
додаткових витрат
з
державного
бюджету.
Для громадян:
Відсутні,
крім
випадків
приведення умов
утримання диких
тварин у неволі до
вимог
законодавства
Для
суб’єктів
господарювання:
Відсутні,
крім
випадків
приведення умов
утримання диких
тварин у неволі до
вимог
законодавства

Обґрунтування
відповідного
місця
альтернативи у
рейтингу
Єдиний спосіб,
який дає змогу
досягнути
поставлених
цілей
державного
регулювання та
відповідатиме
вимогам
законодавства.
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охорони,
невиснажливого
використання
та
збереження
об’єктів
тваринного світу
Для
суб’єктів
господарювання:
дотримання
вимог
законодавства у сфері
охорони,
невиснажливого
використання
та
збереження
об’єктів
тваринного світу
Альтернатива Для держави:
Для держави:
відсутні
Витрати
на
2
Збереження
подолання
наслідків
ситуації, яка Для громадян:
існує
на відсутні
порушення
законодавства
у
сьогодні
охорони,
Для
суб’єктів сфері
невиснажливого
господарювання:
відсутні
використання та
збереження
об’єктів
тваринного світу
Для громадян:
Відсутні,
крім
випадків,
пов’язаних
із
сплатою штрафу
за
порушення
вимог у сфері
використання
об’єктів
тваринного світу
та їх захисту від
жорстокого
поводження

Не
є
прийнятною
альтернативою,
оскільки не дає
змоги
досягти
поставлених
цілей
державного
врегулювання на
законодавчому
рівні
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Для
суб’єктів
господарювання:
Відсутні,
крім
випадків
пов’язаних
із
сплатою штрафу
за
порушення
вимог у сфері
використання
об’єктів
тваринного світу
та їх захисту від
жорстокого
поводження

Рейтинг
Альтернатива
1
Прийняття
проєкту
Постанови

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи/причини відмови від
альтернативи

Така альтернатива досягнення цілей
державного регулювання сприятиме
закріпленню на законодавчому рівні
механізму
надання
дозволів
на
утримання диких тварин у неволі
юридичними та фізичними особами у
законний
спосіб,
усуненню
корупційних ризиків.
Альтернатива Не дозволить вирішити проблеми,
2
зазначені
у
розділі
І
аналізу
регуляторного впливу, а також не
Збереження
ситуації, яка дозволить досягти цілей державного
існує
на регулювання
сьогодні

Оцінка ризику
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акта
Зовнішні чинники на
дію регуляторного
акта у разі його
прийняття - відсутні.

Відсутні

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
Для розв’язання проблеми, визначеної у пункті І цього аналізу
регуляторного впливу, передбачається:
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встановлення порядку видачі дозволів на утримання диких тварин у неволі.
Реалізація такого регуляторного акта дозволить встановити механізм видачі
дозволів на утримання диких тварин у неволі, попередити зростання ризиків
щодо порушень у сфері захисту диких тварин від жорстокого поводження,
посилити контроль за обігом об’єктів тваринного світу, усунути корупційні
ризики та забезпечить виконання вимог національного та міжнародного
законодавства.
Організаційні заходи для впровадження регулювання
Заходи, які необхідно здійснити органу державної влади:
забезпечити його прийняття;
довести його вимоги до відома суб’єктів господарювання, громадян та
органів виконавчої влади шляхом оприлюднення у засобах масової інформації та
розміщення на Урядовому порталі.
Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:
ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання
регуляторного акту в мережі Інтернет);
переглянути внутрішні операційні та управлінські процеси для забезпечення
виконання вимог регулювання.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги
Додаток до аналізу впливу регуляторного акта (М-тест) розроблявся та
додається відповідно. Регуляторний акт стосується суб’єктів малого
підприємництва.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки його
прийняття необхідне для дотримання вимог чинного законодавства.
Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародноправових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на
виконання яких розроблений цей проєкт регуляторного акта.
Строк набрання чинності регуляторного акта − з дня його опублікування.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта
є:
1. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних із дією акта: у разі спеціального використання
об’єктів тваринного світу з метою отримання прибутку.
2. Кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акта.
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3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у
зв’язку із виконанням вимог акта: залежно від кількості та виду об’єкту
тваринного світу, який заплановано утримувати в неволі.
Приклад: на підготовку пакету документів для отримання дозволу на
утримання диких тварин у неволі одному суб’єкту господарювання малого
підприємництва необхідно:
часу - 0,5 години.
4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб –
високий. Проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено
на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України.
Для визначення результативності регуляторного акта пропонується
встановити такі статистичні показники:
кількість заяв для отримання документа дозвільного характеру;
кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру;
кількість виданих документів дозвільного характеру.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься
шляхом аналізу статистичних даних, а також відповідно до вимог Методики
відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження
методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності
регуляторного акта».
Базове
відстеження
результативності
регуляторного
акта
буде
здійснюватися протягом року після набрання чинності цього регуляторного акта
шляхом збирання статистичних даних, одержання пропозицій до нього, їх
аналізу.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено
через рік після набрання ним чинності.
Періодичне відстеження здійснюється один раз на три роки після закінчення
заходів повторного відстеження.
Метод проведення відстеження результативності: статистичний.
Міністр захисту довкілля та
природних ресурсів
України

___ _________________2020 р.
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Додаток
ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на
суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур,
виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником
у період з «28» січня 2019 року по «25» лютого 2020 року
Порядкови Вид
консультації
й номер
(публічні консультації
прямі (круглі столи,
наради, робочі зустрічі
тощо),
інтернетконсультації
прямі
(інтернет-форуми,
соціальні мережі тощо),
запити (до підприємців,
експертів,
науковців
тощо)
1

2

До
Міністерства
надходили
телефонні
дзвінки від юридичних
та фізичних осіб з
проханням
надати
консультації
щодо
законодавчих
вимог
щодо порядку отримання
дозволу на утримання
диких тварин в неволі, а
також відповідні заявки
Розміщено
на
офіційному
веб-сайті
Міністерства
для
проведення електронних
консультацій
з
громадськістю

Кількість
учасників
консультаці
й, осіб

Основні результати
консультацій (опис)

6

За
результатами
консультацій прийнято
рішення
у
встановленому порядку
розробити, погодити та
затвердити
Правила
видачі
дозволу
на
утримання
диких
тварин в неволі

0

Зауваження
та
пропозиції до проєкта
нормативно-правового
акта, оприлюдненого
на
веб-сайті
Міністерства,
не
надходили
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2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється
регулювання: 50 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 50 (одиниць) та
мікропідприємництва 0 (одиниць);
Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог
регулювання
Порядкови
й номер

Найменування оцінки

У перший рік Періодичні (за
(стартовий рік
наступний
впровадження
рік)
регулювання)

Витрати за
п’ять років*

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання
регулювання
Придбання
1
не передбачені не передбачені не передбачені
необхідного
обладнання
(пристроїв,
машин,
механізмів)
Формула:

2

кількість
необхідних
одиниць
обладнання Х
вартість
одиниці
Процедури
не передбачені
повірки та/або
постановки на
відповідний
облік
у
визначеному
органі
державної
влади
чи
місцевого
самоврядуванн

не передбачені

не передбачені
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я
Формула:

3

прямі витрати
на процедури
повірки
(проведення
первинного
обстеження) в
органі
державної
влади
+
витрати часу
на процедуру
обліку
(на
одиницю
обладнання) Х
вартість часу
суб’єкта
малого
підприємництв
а
(заробітна
плата)
Х
оціночна
кількість
процедур
обліку за рік)
Х
кількість
необхідних
одиниць
обладнання
одному
суб’єкту
малого
підприємництв
а
Процедури
не передбачені
експлуатації
обладнання
(експлуатаційн
і витрати витратні
матеріали)

не передбачені

не передбачені

15
Формула:

4

оцінка витрат
на
експлуатацію
обладнання
(витратні
матеріали та
ресурси на
одиницю
обладнання на
рік)
Х кількість
необхідних
одиниць
обладнання
одному
суб’єкту
малого
підприємництв
а
Процедури
не передбачені
обслуговуванн
я обладнання
(технічне
обслуговуванн
я)
Формула:
оцінка вартості
процедури
обслуговуванн
я обладнання
(на одиницю
обладнання) Х
кількість
процедур
технічного
обслуговуванн
я на рік на
одиницю
обладнання Х
кількість
необхідних

не передбачені

не передбачені

16

5
6

одиниць
обладнання
одному
суб’єкту
малого
підприємництв
а
Інші
не передбачені
процедури
(уточнити)
Разом, гривень 0,00 грн.

не передбачені

не передбачені

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

Формула:
(сума рядків 1
+ 2 + 3 + 4 + 5)

7

8

Кількість
0,00 грн.
суб’єктів
господарюванн
я, що повинні
виконати
вимоги
регулювання,
одиниць
Сумарно,
0,00 грн.
гривень
Формула:
відповідний
стовпчик
“разом” Х
кількість
суб’єктів
малого
підприємництв
а, що повинні
виконати
вимоги
регулювання
(рядок 6 Х
рядок 7)

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва
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9

щодо виконання регулювання та звітування
Процедури
0,5 год. (час,
0,5 год. (час,
отримання
який
який
первинної
витрачається
витрачається
інформації про суб’єктами на
суб’єктами на
вимоги
пошук
пошук
регулювання
постанови
постанови
Кабінету
Кабінету
Формула:
Міністрів
Міністрів
України в
України в
витрати часу
мережі
мережі
на отримання
інформації про
Інтернет; за
Інтернет; за
регулювання,
результатами
результатами
отримання
консультацій)Х консультацій)Х
необхідних
23,84 грн.
23,84 грн.
форм та заявок (вартість 1 часу (вартість 1 часу
Х вартість часу
роботи,
роботи,
суб’єкта
виходячи з
виходячи з
малого
підприємництв середньомісячн середньомісячн
ої заробітної
ої заробітної
а (заробітна
плати) 1
плати) 1
плата) Х
постанова
постанова
оціночна
Кабінету
Кабінету
кількість форм
Міністрів
Міністрів
України
України
(кількість
(кількість
нормативнонормативноправових актів, правових актів,
з якими
з якими
необхідно
необхідно
ознайомитись) ознайомитись)
=11.92 грн.
=11.92 грн.
вартість 1 часу вартість 1 часу
роботи,
роботи,
виходячи з
виходячи з
середньомісячн середньомісячн
ої заробітної
ої заробітної
плати = 4195
плати = 4195
грн./22 дні
грн./22 дні
(кількість
(кількість
робочих днів у робочих днів у
1 місяці)/8
1 місяці)/8

0,5 год. (час,
який
витрачається
суб’єктами на
пошук
постанови
Кабінету
Міністрів
України в
мережі
Інтернет; за
результатами
консультацій)Х
23,84 грн.
(вартість 1 часу
роботи,
виходячи з
середньомісячн
ої заробітної
плати) 1
постанова
Кабінету
Міністрів
України
(кількість
нормативноправових актів,
з якими
необхідно
ознайомитись)
= 11.92грн. Х 5
років = 59,60
грн.
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10

Процедури
організації
виконання
вимог
регулювання

годин (робочий годин (робочий
час 1 дня) =
час 1 дня) =
23,84 грн.
23,84 грн.
0,00 грн.
0,00 грн.
(витрати
(витрати
відсутні)
відсутні)

0,00 грн.
(витрати
відсутні)

Формула:

11

витрати часу
на
розроблення
та
впровадження
внутрішніх
для суб’єкта
малого
підприємницт
ва процедур
на
впровадження
вимог
регулювання
Х
вартість
часу суб’єкта
малого
підприємницт
ва (заробітна
плата)
Х
оціночна
кількість
внутрішніх
процедур
Процедури
офіційного
звітування
Формула:
витрати часу
на отримання
інформації про
порядок

0,00 грн.
(витрати
відсутні)

0,00 грн.
(витрати
відсутні)

0,00 грн.
(витрати
відсутні)
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звітування
щодо
регулювання,
отримання
необхідних
форм та
визначення
органу, що
приймає звіти
та місця
звітності +
витрати часу
на заповнення
звітних форм +
витрати часу
на передачу
звітних форм
(окремо за
засобами
передачі
інформації з
оцінкою
кількості
суб’єктів, що
користуються
формами
засобів –
окремо
електронна
звітність,
звітність до
органу,
поштовим
зв’язком тощо)
+ оцінка
витрат часу на
корегування
(оцінка
природного
рівня
помилок)) Х
вартість часу
суб’єкта
малого
підприємництв

20

12

а (заробітна
плата) Х
оціночна
кількість
оригінальних
звітів Х
кількість
періодів
звітності за рік
Процедури
щодо
забезпечення
процесу
перевірок

0,00 грн.
(витрати
відсутні)

0,00 грн.
(витрати
відсутні)

0,00 грн.
(витрати
відсутні)

0,00 грн.
(витрати
відсутні)
11,92 грн.

0,00 грн.
(витрати
відсутні)
Х

0,00 грн.
(витрати
відсутні)
59, 60 грн.

Формула:

13

14

витрати часу
на
забезпечення
процесу
перевірок з
боку
контролюючих
органів Х
вартість часу
суб’єкта
малого
підприємництв
а (заробітна
плата) Х
оціночна
кількість
перевірок за
рік
Інші
процедури
(уточнити)
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9
+ 10 + 11 + 12

21
+ 13)

15

16

Кількість
50
суб’єктів
малого
підприємництв
а, що повинні
виконати
вимоги
регулювання,
одиниць
Сумарно,
11,92
грн.
гривень
(рядок 14) Х 50
(рядок 15) =
Формула:
596,00 грн.

50

50

Х

59,60
грн.
(рядок 14) Х 50
(рядок 15) =
2980,00 грн.

відповідний
стовпчик
“разом” Х
кількість
суб’єктів
малого
підприємництв
а, що повинні
виконати
вимоги
регулювання
(рядок 14 Х
рядок 15)
* Витрати носять разовий характер
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого
підприємництва
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування
регулювання: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Процедура
регулювання
суб’єктів
великого і
середнього

Планові
витрати
часу на
процедуру

Вартість
часу
співробіт
ника
органу
державно

Оцінка
кількості
процедур
за рік, що
припадаю
ть на

Оцінка
кількості
суб’єктів,
що
підпадають
під дію

Витрати
на
адміністр
ування
регулюва
ння* (за
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підприємниц
тва
(розрахунок
на одного
типового
суб’єкта
господарюва
ння)
1.
Облік
суб’єкта
господарюван
ня,
що
перебуває у
сфері
регулювання
2. Поточний
контроль за
суб’єктом
господарюван
ня,
що
перебуває у
сфері
регулювання,
у тому числі:
камерні

ї влади
відповідн
ої
категорії
(заробітн
а плата)

одного
суб’єкта

процедури
регулюван
ня

рік),
гривень

не
передбаче
ні

не
передбаче
ні

не
не
не
передбачен передбачені передбаче
і
ні

не
передбаче
ні

не
передбаче
ні

не
не
не
передбачен передбачені передбаче
і
ні

не
передбаче
ні
виїзні
не
передбаче
ні
3. Підготовка, не
затвердження передбаче
та
ні
опрацювання
одного
окремого акта
про
порушення
вимог
регулювання
4. Реалізація не

не
передбаче
ні
не
передбаче
ні
не
передбаче
ні

не
передбачен
і
не
передбачен
і
не
передбачен
і

не
не
передбачені передбаче
ні
не
не
передбачені передбаче
ні
не
не
передбачені передбаче
ні

не

не

не

не

23
одного
окремого
рішення щодо
порушення
вимог
регулювання
5.
Оскарження
одного
окремого
рішення
суб’єктами
господарюван
ня
6. Підготовка
звітності
за
результатами
регулювання
7.
Інші
адміністратив
ні процедури
(уточнити):
Разом за рік
Сумарно
за
п’ять років

передбаче
ні

передбаче
ні

передбачен передбачені передбаче
і
ні

не
передбаче
ні

не
передбаче
ні

не
не
не
передбачен передбачені передбаче
і
ні

не
передбаче
ні

не
передбаче
ні

не
не
не
передбачен передбачені передбаче
і
ні

не
передбаче
ні

не
передбаче
ні

не
не
не
передбачен передбачені передбаче
і
ні

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання
державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу
персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість
суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість
процедур за рік.
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або
нового структурного підрозділу чинного органу).
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають
на виконання вимог регулювання
Перший рік
Порядковий
Показник
регулювання
За п’ять років
номер
(стартовий)
1
Оцінка «прямих»
0, 00 грн
0, 00 грн
витрат суб’єктів
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2

3

4

5

малого
підприємництва
на виконання
регулювання
Оцінка вартості
адміністративних
процедур для
суб’єктів малого
підприємництва
щодо виконання
регулювання та
звітування
Сумарні витрати
малого
підприємництва
на виконання
запланованого
регулювання
Бюджетні
витрати на
адміністрування
регулювання
суб’єктів малого
підприємництва
Сумарні витрати
на виконання
запланованого
регулювання

596,00 грн.

2980,00 грн.

596,00 грн.

2980,00 грн.

не передбачені

596,00 грн.

не передбачені

2980,00 грн.

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

