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Щодо законопроекту про внесення змін  

до статті 89 Бюджетного кодексу України  

(реєстр. № 4692) 

 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, відповідно до 

предметів відання, розглянув законопроект про внесення змін до статті 89 

Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4692 від 01.02.2021), поданий народними 

депутатами України Кравчук Є.М., Потураєвим М.Р., і відзначає. 

Метою законопроекту, на думку суб‘єктів права законодавчої ініціативи, є 

законодавче врегулювання можливості фінансування центрів культурних послуг за 

рахунок бюджетних коштів. 

Законопроектом змінами до пункту 5 частини першої статті 89 Бюджетного 

кодексу України передбачено, із видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, 

селищних, міських територіальних громад, на державні культурно-освітні та 

театрально-видовищні програми, виокремити видатки на зоопарки комунальної 

власності. 

Законом України «Про природно-заповідний фонд України» визначено, що 

зоологічні парки є об’єктами природно-заповідного фонду України, охороняються як 

національне надбання, щодо яких встановлюється особливий режим охорони, 

відтворення і використання. Відповідно до статті 35 Закону зоологічні парки 

створюються з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення 

експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, 

вивчення дикої фауни і розробки наукових основ її розведення у неволі. Відповідно 

до статті 45 Закону України «Про тваринний світ», розведення в неволі рідкісних та 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з 

метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо 

досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не 

мають наслідком скорочення чисельності цих тварин. Для забезпечення збереження 

генетичного фонду рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 
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тварин наукові установи й організації проводять дослідження з питань штучного 

розведення тварин, створюють центри та «банки» зберігання необхідного для цього 

генетичного матеріалу. Фінансування діяльності центрів та «банків» зберігання 

генетичного матеріалу здійснюється у порядку, передбаченому статтею 42 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

Відповідно до запропонованих законопроектом змін, видатки на зоопарки 

комунальної власності здійснюватимуться з бюджетів сільських, селищних, міських 

територіальних громад за окремим рядком фінансування, що не суперечить вимогам 

природоохоронного законодавства. 

Прийняття законопроекту у запропонованій редакції призведе до необхідності 

повного утримання зоопарків комунальної власності за рахунок бюджетів сільських, 

селищних, міських територіальних громад. При цьому до законопроекту не надано 

фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

впливу цих змін на показники бюджетів, що унеможливлює визначити рівень 

фінансового навантаження від утримання зоопарків комунальної власності на 

бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад. У разі браку коштів у 

цих бюджетах для повного утримання та забезпечення функціонування зоопарків 

комунальної власності, виникатиме необхідність залучення коштів з державного 

бюджету. 

 

За результатами розгляду, Комітет   в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань бюджету внести на розгляд Верховної Ради 

України пропозицію про прийняття за основу законопроекту про внесення змін до 

статті 89 Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4692 від 01.02.2021), поданого 

народними депутатами України Кравчук Є.М., Потураєвим М.Р. 

 

2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                           О. БОНДАРЕНКО 
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