
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
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Про проект Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення законодавства з питань 
захисту тварин від жорстокого поводження

Розглянувши відповідно до предметів відання Комітету проект Закону
України  про  внесення  змін  до  Закону  України деяких  законодавчих  актів
України  щодо  удосконалення  законодавства  з  питань  захисту  тварин  від
жорстокого  поводження  (реєстр.  №  9453  від  28.12.2018  р.),  поданий
Кабінетом Міністрів України, Комітет відмічає.

Законопроектом пропонується усунути неузгодженості у законодавчих
актах  України,  зокрема  у  Кодексі  України  про  адміністративні
правопорушення,  Кримінальному  кодексі  України,  та  удосконалити
визначення  відповідних термінів  у  Законі  України "Про захист  тварин від
жорстокого поводження".

Відсутність  розмежування  компетенції  районних,  районних  у  місті,
міських чи міськрайонних судів, так і органів Національної поліції України,
центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони
природних  ресурсів  стосовно  розгляду  справ  про  адміністративні
правопорушення  щодо  жорстокого  поводження  з  тваринами  на  практиці
призводить  до  виникнення  спорів  між  суб’єктами  владних  повноважень  з
приводу реалізації їхньої компетенції.

Законопроектом пропонується усунути ці розбіжності шляхом внесення
змін  до  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  та
Кримінального  кодексу  України.  Разом  з  тим  пропонується  посилення
адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке повдження з
тваринами.

Також законопроектом пропонується заборонити використання  диких
тварин у циркових видовищних заходах.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту його реалізація
не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету України та



місцевих бюджетів.  У той же час суб'єкт законодавчої  ініціативи пропонує
додати  новий  абзац  до  статті  25  Закону  України  "Про  захист  тварин  від
жорстокого  поводження"  яким  передбачена  передача  диких  тварин  (на
платній  чи  безоплатній  основі),  які  утримуються  або  використовуються  у
діяльності цирків, до установ природно-заповідного фонду або зоопарків, в
тому числі забезпечення фінансування такої передачі.

Слід  також взяти  до  уваги,  що 04.12.2018  р.  народними депутатами
України  Котвицьким І.О.  та  Левченком В.В.  був  поданий законопроект  №
9361 , яким пропонується заборонити використання диких тварин у цирках.

Комітет вирішив:
1.  Рекомендувати  Комітету  з  питань законодавчого  забезпечення

правоохоронної  діяльності  внести  пропозицію  до  Верховної  Ради  України
про прийняття  у  першому  читанні  за  основу проекту  Закону  України  про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  удосконалення
законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження.

2.  Висновок  направити  до  Комітету  з  питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності.

Перший заступник 
Голови Комітету                                                                          А.Дирів


