
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом РСЦГСЦ МВС
в Кіровоградській області
(філія ГСЦ МВС)
від 26.11.2021 р.Пе 149

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇПОСЛУГИ

« Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість
втраченого або викраденого (без складання іспитів) »

(назва адмінісгративно'і'послуги)

Департаментнадання адміністративних послуг Кропивницької міської ради (Центр надання
адміністративнихпослуг у Форматі “Прозорий офіс" міста Кропивницькшо]

(найменування субекта надання яшмпністративноіпослуги)

таке рішення, підписується та видається заявнику.
ЦНАГІ
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[. Перевірка повноти наданих заявником для отримання Уповноважена Вдень

послуги документів та відповідність Їх оформлення посадоваосооа ЦНАП надходження
вимогам законодавства. ЦНАП заяви

2. Перевірка документів, відомостей про особу, яка В день
. . Уповноважена .

подала документи за Відповідними базами даних посадова особа ЦНАП
надходження

МВС та державними реєстрами, а також направлення ЦНАП
' заяви

відповідних запитів (у разі необхідності).
'

3. Виготовлення скапованих копій документів та день
. . Уповноважена

передача ! використанням квалтфікованого посадова соба ЦНАП
надходження

електронного підпису заяви разом з документами в
() заяви

.“ . ЦНАГІ
електроннт форМі до ТСЦ МВС.

'4. Перевірка повноти документів, які ”надійшли від Уповноважена Вдень
адміністратора ЦНАП, та прийняття рішення відповідно посадова особа ”ГСЦМВС надходження
до вимог чинного законодавства. ? ТСЦ МВС заяви

5. Надсилання до ЦНАП електронними каналами зв'язку Уповноважена Вдень
відповідного рішення стосовно надання або відмови у посадова особа ТСЦ МВС надходження
наданні адміністративної послуги. ТСЦ МВС заяви

6. У разі отримання від 'ГСЦ позитивного рішення, друк Уповноважена Вдень
посвідчення водія та видача його заявнику. .

посадова особа ЦНАП надходження
ЦНАП здяви
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« посадова особа ЦНАП .

посади та П.І.Б. пращвника ТСЦ МВС, який прииняв рішення

Начальник РСЦ ГСЦ МВС
в Кіровоградській області (філія ГСЦ МВС) Сергій ПИЖОВ


