ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
________О.В.ЯРОВИЙ
23 січня 2013 №18-р/6-гр
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги, яка надається населенню та суб’єктам господарювання
Кіровоградської області спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів
(лісовий квиток) на побічні лісові користування
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Найменування дозвільного центру, в якому
здійснюється обслуговування суб'єктів
господарювання

Дозвільний центр Голованівської РДА

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса: вул. Леніна, 48, к.206 приміщення
РДА смт. Голованівськ, Кіровоградська
область

Інформація щодо графіка роботи дозвільного
центру

Державне підприємство «Голованівське
лісове господарство»
1.Ст. 67, ч.1 ст. 73 Лісового кодексу
України.
2.Порядок видачі спеціальних дозволів на
використання
лісових
ресурсів,
Підстави надання послуг
затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761
«Про
регулювання
питань
щодо
спеціального
використання
лісових
ресурсів».
Категорія споживачів (замовників послуг)
Населення та суб’єкти господарювання.
Заява за формою, встановленої постановою
Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р.
Перелік документів, необхідних для надання №1176 «Про затвердження форм заяви на
послуг та вимоги до них
одержання суб’єктом господарювання або
уповноваженою
особою
документів
дозвільного характеру».
Безоплатно, плата за послуги не передбачена
Оплата
законодавством України
Заява
розглядається
постійним
Опис дій (порядок розгляду)
лісокористувачем – ДП «Голованівським
лісгоспом»
Протягом одного місяця з дня подання
Термін виконання
документів громадянином або суб’єктом
господарювання.
Орган що, надає адміністративну послугу

Відповідальний за виконання

Мельник Роман Валерійович – Головний
лісничий ДП «Голованівський лісгосп»
Штельмах Руслан Іванович – інженер ДП
«Голованівський лісгосп»

Результат, який повинен отримати одержувач
послуг

Лісовий квиток

Місце та час отримання послуги

Дозвільний центр Голованівської РДА
Кіровоградської області за графіком роботи
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Щосереди з 09:00 – 12:00
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Причина відмови
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Порядок оскарження у разі відмови надання
послуги
Відповідальність

17
Інформаційне забезпечення споживача послуги

центру
1.Відсутність ділянок придатних для побічних
лісових користувань, визначених матеріалами
лісовпорядкування;
2.Відсутність
обсягів
побічних
лісових
користувань, достатніх для їх спеціального
використання
1.До Кіровоградського обласного управління
лісового та мисливського господарства;
2.У судовому порядку.
Посадові
особи
несуть
дисциплінарну,
адміністративну, кримінальну та цивільну
відповідальність за порушення законодавства
Інформацію про послуги можна отримати в
Дозвільному центрі Голованівської РДА або на
вебсайті
Державного
підприємства
«Голованівського лісового господарства» та
Кіровоградського обласного управління лісового
та мисливського господарства

