
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом РСЦГСЦ МВС
в Кіровоградськійобласті
(філія гсцМВС)
від 26.11.2021 р. На 149

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
« Зняття з обліку транспортних засобів у зв*язку з вибрануванням їх у цілому (без огляди

Т ЗНСПО ТНИХ 38806 »
(назва, адміністративноі послуги)

Департаментнадання адміністративних послуг Кропивницької міської ради ( [ ентр наданняадміністративнихпослуг у форматі “Прозорий офіс?“ міста Кропивницького]
(найменування суб“єкта надання адміністративної послуги)

. . т ок
. . . Структурний Підрозділ,

С рЕтапи опрацювання звернення про надання Вшповідяльна відповідальний за ет“ виконанняде адміністративної послуги посадова особа . . етапів(дію, рішення) .у .п/п (ши, рішення)[. Перевірка повноти наданих заявником для отримання Уповноважена Вдень
послуги документів та відповідність їх оформлення посадова особа ЦНАП надходження
вимогам законодавства. ЦНАП ' заяви

2. Перевірка документів, відомостей про особу, яка Вдень
подала документи та транспортного засобу та Уповноважена 4 надходженнявідповідними базами даних МВС та державними посадоваособа ЦНАП заяв“реєстрами. а також направлення відповідних запитів ЦНАП

:(' разі необхідності).
3. Виготовлення сканованих копій документів та

У »
Вдень

передача : використанням кваліфікованого "виноват? НАП надходження
електронного підпису заяви разом 3 документами а “Медова ооо а Ц

заяви.у . ЦНАПелектроннм формт до ТСЦ МВС, ,
4. Перевірка повноти документів, які діадійшли від Вдень

адміністратора ЦНАП, та прийняття рішення відповудно Уповноважена надхошкеннядо вимог чинного законодавства. посадова 00003 ТСЦ МВС
заявиТСЦ МВС

5. Надсилання до ЦНАП електронними каналами зв'язку В деньвідповідного рішення стосовно надання або відмови у Уповноважена
« надходженнянаданні адміністративної послуги, посадова особа тсц МВС

швиГСЦ МВС

б. У разі отримання від ТСЦ позитивного рішення, Вдень
зняття 3 обліку транспортного засобу у зв'язку з УПОШЮВН'“?

ЦНАП надходження, . посадова осо авио аковкою в дшом .Р У
ЦНАП заяви

7. Учразі відмови у наданні адміністративної послуги Вдень
роздруковусться відповідне рішення, із зазначенням Уповноважена надходження
посади та П.І.Б. працівника ТСЦ МВС. який прийняв посадова особа ЦНАП рішення
таке рішення, підписується та видається заявнику. ЦНАП

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


