Надання адміністративних послуг мисливцям
Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства
інформує, що відповідно до Положення надає адміністративні послуги:
- видача посвідчення мисливця;
- видача дубліката посвідчення мисливця;
- видача щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень
правил полювання (далі – контрольна картка);
- видача дубліката щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і
порушень правил полювання.
Відповідно до «Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної
картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання», затвердженого
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від
01.10.2014 № 383, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня
2014р., за № 1316/29093:
- п.1.3. контрольна картка видається з 01 травня поточного року по 30
квітня наступного року і діє з дня видачі до 30 квітня включно;
- п.2.3. видача контрольних карток здійснюються такими органами:
Державним агентством лісових ресурсів України - для жителів міста Києва та
громадян України, які зареєстровані на території інших адміністративнотериторіальних одиниць; територіальними органами Державного агентства
лісових ресурсів України - для громадян України, зареєстрованих на
відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
- п.2.7. контрольну картку мисливець отримує після сплати державного
мита, плати за видачу контрольної картки. Квитанції про сплату державного
мита та про плату за видачу контрольної картки громадянином пред’являються
до Запорізького ОУЛМГ. Контрольна картка видається за умови повернення
мисливцем попередньо одержаної контрольної картки;
- п.2.9. У випадку втрати, крадіжки контрольної картки мисливець
звертається із заявою про видачу нової контрольної картки до органу, який
здійснює видачу контрольної картки. Розгляд заяви та видача контрольної
картки проводяться в строк не більше 30 днів з дня подання заяви. Підставою
для відмови у видачі нової контрольної картки є відсутність факту отримання
посвідчення мисливця в органі, до якого звертається громадянин.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013
року № 600 «Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за
надання адміністративних послуг», відображення бюджетними установами операцій з надання адміністративних послуг у бухгалтерському обліку та розкриття
відповідної інформації здійснюється у розрізі видів адміністративних послуг.
Облік ведеться за видами адміністративних послуг, тобто за кожним
платником (замовником адмінпослуги), тому оплата за надання адмінпослуги
(видача посвідчення мисливця, контрольної картки та їх дублікатів),
здійснюється кожним замовником (громадянином) окремо за кожну
адміністративну послугу.

Згідно ст. 11 п.5 Закону України «Про адміністративні послуги»: «плата за
надання адміністративної послуги вноситься суб*єктом звернення одноразово за
весь комплекс дій та рішень суб*єкта надання адміністративних послуг,
необхідних для отримання адміністративної послуги».
На даний час відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про
державне мито» (із змінами та доповненнями) встановлено ставку державного
мита за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень
правил полювання у розмірі 0,1 неоподатковуваного мінімуму
доходів
громадян або 1 грн., 70 коп.

Звертаємо Вашу увагу, що у зв’язку із запровадженням з
02.07.2018 централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів
змінюються реквізити рахунків для зарахування надходжень до
державного та місцевих бюджетів.
Для керівництва та використання в роботі надаємо реквізити рахунку,
відкритого на балансі Державної казначейської служби України, для
зарахування надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 22012500
«Плата за надання інших адміністративних послуг», символом звітності 879 та
відомчою ознакою 15 (в тому числі і за сплату вартості посвідчення
мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил
полювання та їх дублікатів):

Банк отримувача:
Казначейство України (ЕАП);
Код банку (МФО):
899998;
Отримувач:
УК у Ком.р-ні м.Зап./Комунар./22012500
Код ЄДРПОУ отримувача: 38025435;
Номер рахунку отримувача: 34310879015007.
Призначення платежу:
- Видача посвідчення мисливця
- 50 гривень;
- Видача дубліката посвідчення мисливця
- 100 гривень
- Видача щорічної контрольної картки обліку добутої
- 10 гривень;
дичини і порушень правил полювання;
- Видача дубліката щорічної контрольної картки обліку - 30 гривень;
добутої дичини і порушень правил полювання
Рахунок на який перераховується державне мито:

Отримувач: УК у Ком.р-ні м.Зап./Комунар./22090100;
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);
Код банку (МФО): 899998;
Код ЄДРПОУ отримувача:38025435;
Номер рахунку : 31415537008005.
Призначення платежу : Держмито (Код 22090100) - 1,70 грн.
Разом з цим на виконання пункту 10 статті 4 Закону України «Про
адміністративні послуги» щодо доступності та зручності адміністративних

послуг для суб’єктів звернень, Запорізьке ОУЛМГ, відповідно до листа
Держлісагентства України від 14.04.2015 № 03-06/3282-15 рекомендує
мисливцям з метою економії витрат коштів та часу при отриманні
адміністративної послуги по видачі контрольної картки та її дублікату
надсилати поштою заяву про надання адміністративної послуги, а також
контрольну картку, оригінали платіжних документів про оплату за
адміністративну послугу (видача контрольної картки – 10 грн., або її дублікату –
30 грн.) і сплату державного мита (у розмірі 0,1 неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян або на даний час 1 грн., 70 коп.), конверт зі зворотною
адресою. Конверт зі зворотною адресою повинен відповідати діючим тарифам
Укрпошти (тариф залежить від маси листа та виду відправлення: непріоритетні
та пріоритетні), тобто вартість марок наклеєних на зворотному конверті повинна
відповідати вартості марок наклеєних на конверті направленому на адресу
Запорізького ОУЛМГ (69104, м.Запоріжжя, вул.Чумаченко 15 В, отримувач:
Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства).
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до листа Державного агентства
лісових ресурсів України від 09.02.2015 № 03-06/726-15 питання видачі
щорічної контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил
полювання та її дублікатів врегульовано наказом Мінагрополітики України від
01.10.2014 № 383 «Про затвердження порядку видачі посвідчення мисливця і
контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання».
Для громадян зареєстрованих на території Луганської області видача
контрольної картки і її дублікату здійснюється Луганським ОУЛМГ за
адресою: інд.93490, Луганська обл.,
м.Сєвєродонецьк,
смт.Сиротино,
вул.Миру, 86. тел./факс: (06452) 4-15-79, (додаткова інформація на сайті
Луганського ОУЛМГ).
Для громадян зареєстрованих в Донецькій області адміністративні
послуги по видачі контрольної картки та її дублікатів здійснюється
Донецьким ОУЛМГ за адресою: інд.84404, Донецька обл., м.Лиман,
вул.К.Гасієва, 1-а., тел./факс (06261) 2-69-64, (додаткова інформація на сайті
Донецького ОУЛМГ).
З метою якісного обслуговування громадян, надання оперативно,
своєчасно, доступно та у зручний спосіб адміністративної послуги, Запорізьке
ОУЛМГ просить подавати документи відповідно до Закону України «Про
адміністративні послуги», «Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної
картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання», та інших
нормативних актів України.
Запорізьке ОУЛМГ нагадує, що 14.04.2017 набрав чинності наказ
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.02.2017 № 46
«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного
комітету лісового господарства України», зареєстрований в Мінюсті України
02.03.2017 за № 294/30162, в частині звільнення від сплати збору за видачу
посвідчення мисливця та контрольної картки певних категорій громадян.
Водночас нагадуємо, що розмір плати за видачу посвідчення мисливця і
щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил

полювання та їх дублікатів встановлений розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 06 червня 2011 року № 491-р.

