
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом РСЦ ГСЦМВС
.; Кіровоградській області
(філія ґсц мое)
від 26111202] р. На 149

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(( ВН ЯЧЯ СВ! !0!!ТВЯ Про ЕЕЄСТЕЯЕЇЮ КОЛІСНИХ ТЕЗНСПОВТНИХ засобів ДЛЯ ВИЩЕ! За КОЕЕОН без
огляду транспортних засобів »
(назва адміністративної послуги)

епа тамент на ання а мініст ативнихпосл ґК опивпи ькоїміської
адміністративнихпослуґ ); форматі “Прозорийофіс” міста Кропивницького)

(найменування субєк а надання адміністративної послуги)

н и еит на ання

. С в , . Строк
Етапи опрацюваннязвернення про надання Відповідальна 'ґрук'іурнии Індроздш, виконанняКв . . . . втдновтдальнии за егап .адмтшстратионоі поснути посадова особа . . етапівп/п (шю,рт ,ення) .. .(до, рішення)

Перевірка комплектності документів, поданих Уповноважена ' В день
1, замовником послуги. посадова особа ЦНАП надходження

ЦНАП) заяви
Перевірка документів, відомостей про особу, яка Уповноважена ЦНАП В день
подала документи та транспортного засобу за посадова особа надходження

2. відповідними базами даних МВС та державними ЦНАП заяви
реєстрами, а також направлення відповідних
запитів (у разі необхідності).
В ' '“ ок ментів т3533“? “іїіїііїїннїіп'” кїшіфітаногї “штатна ЩЇШЗШ

3. . посадова особа ЦНАП
електронного птдпису заяви разом з документами в ЦНАП заяви
епскґроннти формі до ТСЦ МВС.
Перевірка повноти документів, які надіишли від Уповноважена ТСЦ МВСУ Вдень

4. адміністратора ЦНАП та прийняття рішення посадова особа надходження
відповіднодо вимог чинного законодавства, ТСЦ МВС заяви
Надсилання до ЦНАП електронними каналами Уповноважена ТСЦ МВС Вдень

5. зв'язку відповідного рішення стосовно надання посадова особа надходження
або відмовиу наданні адміністративної посл ги. ТСЦ МВС заяви
У разі отримання від ТСЦ МВС позитивного Уповноважена ЦНАП В день
рішення. виготовлення та видача свідоцтва про посадова особа надходження
реєстрацію колісних транспортних засобів для ЦНАП рішення

6. виїзду за кордон.
При не відповідності державних номерних знаків
діточому ДСТУ проводиться їх обмін на термін
виїзду за кордон.
У разі відмови у наданиі адміністративної Уповноважена “ЦНАП В день
послуги роздруковується відповідне рішення, із посадова особа надходження

7. зазначеннямпосади та П.І.Б. адміністратора ТСЦ ЦНАП рішення
МВС, який прийняв таке рішення, підписується
та видається заявник .

Начальник РСЦ ГСЦ МВС
в Кіровоґрадсысій області (філія ГСЦ МВС) Сергій пижов


