
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від  05 лютого 2019 року                                                              № ___    

Про проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань захисту тварин від 
жорстокого поводження (реєстр. № 9453-1)

Комітет  з  питань  екологічної  політики,  природокористування  та

ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  розглянув,  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.  № 9453-1 від 16.01.2019 р.  (альтернативний)),  поданий народними

депутатами  України  Семенухою  Р.С.,  Яценком  А.В.,  Костенком  П.П.,

Івченком В.Є., і відзначає.

Метою  прийняття  Закону,  як  зазначено  у  пояснювальній  записці,  є

гуманізація  ставлення  до  тварин  у  розважальній  діяльності  та  усунення

неузгодженостей  у  законодавчих  актах  України,  які  виникли  у  зв’язку  з

прийняттям Закону України від 22.06.2017 р. № 2120-VIII «Про внесення змін

до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  запровадження  гуманного

ставлення до тварин».
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Завданнями законопроекту є  посилення  відповідальності  за  жорстоке

поводження з тваринами, вдосконалення законодавства в сфері поводження з

тваринами та гуманізація суспільства.

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  посилити

адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з

тваринами.

Проектом Закону вносяться зміни до Закону України «Про культуру»

відповідно  до  яких  пропонується  передбачити  нові  терміни  –  «цирк»,

«пересувний  цирк»,  «стаціонарний цирк»  та  «контактний  зоопарк».  Також

законопроектом  передбачено  заборону  використання  диких  тварин  у

циркових  видовищних  заходах  та  повну  заборону  використання  тварин  у

пересувних цирках.

Слід  також  взяти  до  уваги,  що  народними  депутатами  України

Котвицьким  І.О.  та  Левченком  В.В.  був  поданий  законопроект

(реєстр  №  9361  від  04.12.2018  р.),  яким  пропонується  заборонити

використання диких тварин у цирках, а також проект Закону 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  з  питань  екологічної  політики,  природокористування  та

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні 17 січня

2019  року  розглянув  проект Закону  України  про  внесення  змін  до  деяких

законодавчих  актів  України  щодо  удосконалення  законодавства  з  питань

захисту тварин від жорстокого поводження (реєстр. № 9453) та рекомендував
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Комітету  з  питань  законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності

внести  на  розгляд  Верховної  Ради  України  пропозицію  про  прийняття  у

першому читанні за основу.

Враховуючи  вищезазначене  та  важливість  порушених  питань  у

законопроектах  (реєстр.  №  9453,  №  9453-1)  щодо  удосконалення

законодавства  з  питань  захисту  тварин  від  жорстокого  поводження,  які

містять  як  однакові,  так  і  різні  пропозиції  стосовно  їх  законодавчого

врегулювання, Комітет вважає, що при підготовці до другого читання проекту

Закону України (реєстр. № 9453) доцільно врахувати всі слушні пропозиції

проекту Закону (реєстр. № 9453-1).

Комітет вирішив:

1.  Рекомендувати  Комітету  з  питань законодавчого  забезпечення

правоохоронної діяльності при підготовці до другого читання проекту Закону

України (реєстр. № 9453) доцільно врахувати всі слушні пропозиції  проекту

Закону  України  про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України

щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого

поводження (реєстр. № 9453-1 від 16.01.2019 р. (альтернативний)), поданий

народними депутатами України Семенухою Р.С.,  Яценком А.В.,  Костенком

П.П., Івченком В.Є.

2. Рішення направити до Комітету з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності.

Перший заступник 

Голови Комітету                                                               А. ДИРІВ


