
ЗАтввгджвно
Наказом РСЦ ГСЦ МВС
в Кіровоградській області
(філія ГСЦМВС)
від2б.11.202] р. М! 149

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

« Перезакріплення індивідуального номерного знака (без огляду транспортних засобіш
(назва адміністративної послуги)

Департаментнадання адміністративних послуг Кропивницької міської ради [ Центр надання
адміністративнихпослуг у форматі “Прозорий офіс“ міста Кропивницького)

(найменування суб*єкта надання адміністративної послуги)

в . . трок
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С

Етапи опрацювання звернення про надання ВШПОБІДШІЬНЯ віІі-іупвідїлїїиґііїїі За]; виконання
М: адміністративної послуги посадова особи . . етапів

» (днщ рішення) .. .

п/п (ши, рішення)
1. Перевірка повноти наданих заявником для отримання Уповноважена Вдень

посп ги до ментів та відповідність їх 0 СПМЛЄННЯ посадова особа ЦНАП надходження
У КУ І

вимогам законодавства. ЦНАП заяви

1. Перевірка документів, відомостей про особу, яка - В день

подала документи та транспортного засобу за Уповноважена надходження

відповідними базами даних МВС та державними посадова особа ЦНАП заяви

реєстрами, а також направлення відповідних запитів ЦНАП

(у разі необхідності).
3. Виготовлення сканованих копій документів та

У ,
іідеиь

передача з використанням кваліфікованого "03:28“? ЦНАП
надходження

. ::
електронного птдпису заяви разом з документами в до

азНАІЗІСО
а Заяви

електроннійформт до 'ГСЦ МВС.
4. Перевірка повноти документів. які надійшли від Вдень

адміністратора ЦНАП. та прийняття рішення відповідно Уповноважена надходження

до вимог чинного законодавства. посадова особа ТСЦ МВС
заявиТСЦ МВС

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

ТСЦ МВС

6. У разі отримання від ТСЦ позитивного рішення, друк у
Вдень

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та повноважена надходження
видача його заявнику посадова 00063 ЦНАП

- ЦНАП заяви

7. У разі відмови у наданні адміністративної послуги Вдень

роздруковується відповідне рішення, із зазначенням Уповноважена надходження

посади та ПІБ. працівника ТСЦ МВС, який Прийняв посадова особа ЦНАП рішення

таке рішення, підписується та видається заявнику. ЦНА”

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


