
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від _20.03.2020_ №__83__ 

       м. Покровськ 

 

Про внесення доповнень  до додатку 1 рішення виконавчого комітету від 25.02.2019 

року №39 «Про затвердження інформаційних і  технологічних карток та переліку 

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних 

послуг м. Покровськ» 
 
 

З метою забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних 

послуг, на підставі ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону 

України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №44 «Про затвердження 

вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», згідно 

пунктів 3.2 Положення та Регламенту про Центр надання адміністративних послуг                   

м. Покровськ, затверджених рішенням Покровської міської ради Донецької області 

від 28.11.2018 № 7/61-7, в зв’язку з підписанням Угоди про співпрацю з 

Регіональним сервісним центром МВС в Донецькій області, керуючись статтями 

40,59,73 Закону України від 21.05.1997 р №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 

Внести доповнення  до додатку 1 рішення виконавчого комітету від 

25.02.2019 року №39 «Про затвердження інформаційних і  технологічних карток та 

переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг м. Покровськ. 

 

 

 

 

В.п. міського голови         І. Сущенко    
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Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 20.03.2020 № 83 

 

 

Регіональний сервісний центр МВС у Донецькій області 

1 171 Обмін або видача у зв’язку з втратою (викраденням) посвідчення водія 

на право керування транспортними засобами 

2 172 Реєстрація нових колісних транспортних засобів усіх категорій з 

видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків 

3 173 Перереєстрація колісних транспортних засобів переобладнаних  для  

роботи  на  газових паливах з видачею свідоцтва про реєстрацію без 

заміни номерних знаків 

4 174 Перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій у зв’язку 

зі зміною анкетних даних власника з видачею свідоцтва про реєстрацію 

та номерних знаків або без номерного знаку 

5 175 Зняття з обліку транспортного засобу у зв’язку з вибракуванням 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                           А. Жук 

 


