ЗАТВЕРДЖЕНО
НаказомРСЦ
МВС
вКиївській
області
від21.09.2017
№
149

ІНФОРМАЦІЙНАКАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇПОСЛУГИ
Видача
посвідченняводіянаправокеруваннятранспортнимизасобамиуразівідкриттяіншої
категорії
(ізскладанняміспиту)
(назваадміністративноїпослуги)

територіальнісервісніцентри№№3241,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249
РегіональногосервісногоцентруМВСвКиївськійобласті

(
найменуваннясуб’єктанаданняадміністративноїпослуги)

Інформаціяпросуб’єктанаданняадміністративноїпослуги
1.

Місцезнаходженнясуб’єкта
надання
адміністративної
послуги

2.

Інформація
щодорежиму
роботи
суб’єктанадання
адміністративноїпослуги

3.

Телефон/факс(довідки),адреса
електронної
поштитавеб-сайт
суб’єкта
надання
адміністративноїпослуги

ТСЦ№3241–Київськаобл.,м.Баришівка,вул.Польова,3
ТСЦ№3242–Київськаобл.,м.БілаЦерква,вул.Сухоярська,20
ТСЦ№3243–Київськаобл.,м.Бровари,вул.Броварськоїсотні,4
ТСЦ№3244–Київськаобл.,м.Васильків,вул.Чехова,3
ТСЦ№3245–Київськаобл.,м.Вишгород,вул.Шолуденка,19
ТСЦ№3246–Київськаобл.,Києво-Святошинськийр-н,
с.СофіївськаБорщагівка,вул.ЛьваТолстого,2
ТСЦ№3247–Київськаобл.,смт.Макарів,вул.Дорожна,13А
ТСЦ№3248–Київськаобл.,Переяслав-Хмельницькийр-н,с.Гайшин,
вул.Жовтнева,10
ТСЦ№3249–Київськаобл.,Ставищенськийр-н,с.Винарівка,вул.
Лісова
39
вівторок,середа,четвер,п’ятницяз9.00год.до18.00год.;
суботаз9.00год.до16.45год.;
неприймальнідні–неділя,понеділок.
Територіїобслуговування(зурахуваннямроботизапринципом«Єдиноговікна»):
ТСЦ№3241–м.Березань,Баришівський,Згурівський,Яготинський
райони;
ТСЦ№3242–м.Ржищів,м.Богуслав,м.Кагарлик,Білоцерківський,
Сквирський,
Рокитнянський,Миронівський,Таращанськийрайони;
ТСЦ№3243–м.Славутич,Броварський,Бориспільськийрайони;
ТСЦ№3244–Васильківський,Фастівський,Обухівськийрайони;
ТСЦ№3245–Вишгородський,Іванківський,Поліськийрайони;
ТСЦ№3246–м.Боярка,Києво-Святошинськийрайон;
ТСЦ№3247–м.Ірпінь,м.Буча,Макарівський,Бородянськийрайони;
ТСЦ№3248–Переяслав-Хмельницький,Бориспільськийрайони;
ТСЦ№3249–Ставищенський,Володарський,Тетіївськийрайони
ТСЦ№3241:(04576)4-11-78;tsc3241@kyivobl.hsc.gov.ua;
ТСЦ№3242:(04563)6-62-48;tsc3242@kyivobl.hsc.gov.ua;
ТСЦ№3243:(04594)5-41-76;tsc3243@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3244:(04571)6-08-39;tsc3244@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3245:(04596)5-48-24;tsc3245@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3246:(044)274-55-08;tsc3246@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3247:(04578)6-00-62;tsc3247@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3248:(04567)3-33-18;tsc3248@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3249:(04564)2-26-77;tsc3249@kyivobl.hsc.gov.ua
Сторінкавеб-сайтаРегіональногосервісногоцентруМВСвКиївській
області:
http://kyivobl.hsc.gov.ua;info_kyivobl@hsc.gov.ua.

Нормативніакти,якимирегламентуєтьсянаданняадміністративноїпослуги
4.

Закони
України

Стаття 15 Закону України «Про дорожній рух», Закон України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України,
посвідчуютьособучиїїспеціальнийстатус»

5.

Акти
КабінетуМіністрів
України

ПостановиКабінетуМіністрівУкраїни:
від 31 січня 1992 р. № 47 «Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації
транспортнихзасобів»;
від 08 травня 1993 року № 340 «Про затвердження Положення про порядок
видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними
засобами»;

6.

Акти
центральнихорганів
виконавчої
влади

від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг,
які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції
таДержавноїміграційноїслужби,ірозміруплатизаїхнадання»;
від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної
службиплатнихпослуг»
Наказ МВС України від 07.12.2009 № 515 «Про затвердження деяких
нормативно-правових
актів,
що
регламентують
порядок
підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах,
що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а
також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну)
посвідчень водія», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010
року№74/17369
Умовиотриманняадміністративноїпослуги

7.

Підстава
дляодержання
адміністративноїпослуги

Заявасуб'єктазвернення

8.

Вичерпний
перелік
документів,
необхіднихдля
отримання
адміністративної
послуги,
а
такожвимогидо
них

Дляотриманняадміністративноїпослугинеобхіднонадати:
заявувстановленогозразка;
паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та
підтверджуєїїгромадянствоабоспеціальнийстатус;
копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків
(у разі його відсутності у базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це
відповіднийконтролюючийорганімаютьвідміткувпаспорті);
свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікаціїводіїв;
оригінал та ксерокопію документів про заміну особистих даних особи (у разі
їхзаміни);
документ,щопідтверджуєкеруваннятранспортнимизасобами;
медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування
транспортнимзасобомвідповідноїкатегорії;
посвідченняводія;
платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної
послуги
тазабланковупродукцію

9.

Порядок
та
спосібподання
документів,
необхіднихдля
отримання
адміністративної
послуги

Суб'єкт звернення особисто подає до суб'єкта надання адміністративної
послуги
повнийпакетдокументівупаперовомувигляді

10.

Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Платна

10.1

Нормативно-правовіакти,на
підставі
якихстягуєтьсяплата

10.2.

Розмір
та
порядоквнесення
плати
(адміністративного
збору)
за
платну
адміністративнупослугу

26гривень

10.3.

Розрахунковийрахунокдля
внесення
плати

р/р37113024092545;МФО820172;кодЄДРПОУ40112060

Вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів України від 04
червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які
надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та
Державноїміграційноїслужби,ірозміруплатизаїхнадання».

11.

Строк
надання
адміністративноїпослуги

Протягомробочогоднязмоментуподаннянеобхіднихдокументів

12.

Перелік
підставдлявідмовиу
наданні
адміністративної
послуги

Подання до суб'єкта надання адміністративної послуги неповного пакета
документів;
встановлення факту, що суб'єкт звернення позбавлений права керування
транспортнимизасобами;

13.

Результат
надання
адміністративноїпослуги

14.

Способи
отриманнявідповіді
(результату)

суб'єктзверненнянесклавтеоретичнийабопрактичнийіспит;
в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром МВС встановлено, що
суб'єктзверненняперебуваєврозшуку
Видача посвідчення на право керування транспортним засобом або листа з
обґрунтуваннямпричинвідмовивйоговидачі
Особистезверненнядосуб'єктанаданняадміністративноїпослуги

Заступник
начальника
РСЦ
МВС
вКиївськійобласті
С.Є.Петров

ЗАТВЕРДЖЕНО
НаказомРСЦ
МВС
вКиївській
області
від21.09.2017
№
149

ТЕХНОЛОГІЧНАКАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇПОСЛУГИ
Видача
посвідченняводіянаправокеруваннятранспортнимизасобамиуразівідкриттяіншої
категорії
(ізскладанняміспиту)
(назваадміністративноїпослуги)

територіальнісервісніцентри№№3241,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249
РегіональногосервісногоцентруМВСвКиївськійобласті(далі–ТСЦМВС)
(найменуваннясуб’єктанаданняадміністративноїпослуги)

№
п/п

Етапи
опрацюваннязверненняпронадання
адміністративноїпослуги

Відповідальна
посадоваособа

Структурнийпідрозділ,
відповідальнийзаетап
(дію,рішення)

Строк
виконання
етапів
(дії,
рішення)

1

Отриманняталонанаелектроннучергу

Уповноважена
посадоваособа

ТСЦМВС

1-3

2

Подача
пакетудокументівзамовникомпослуги

Уповноважена
посадоваособа

ТСЦМВС

5

3

Перевірка підстав для оформлення документів
посадовоюособою

4

Уповноважена
посадоваособа

ТСЦМВС

Перевірка особи; свідоцтва про закінчення
навчального закладу по облікових та пошукових
базах
даних,якінаявніурозпорядженніТСЦ

Уповноважена
посадоваособа

ТСЦМВС

5

5

Оформлення заяви замовника послуги, 
цифрове
сканування зображення на посвідчення водія та
підпис
замовникапослуги

Уповноважена
посадоваособа

ТСЦМВС

10

6

Перевірка
замовникомпослугивласних
даних

Уповноважена
посадоваособа

ТСЦМВС

4

7

Прийняття рішення та накладення відповідної
резолюції

8
9
10
11

12

СкладанняіспитузПДР
(крім
категорійВЕ,С1Е,СЕ,D1E,DE)
СкладанняіспитузкеруванняТЗ(уразі
успішного
складанняіспитузПДР)
Друк
посвідченняводіянапринтерах«TOPPAN
CP500»
Внесення
данихдосвідоцтвапрозакінчення
закладу
проотриманняпосвідченняводія.
Видача
посвідченняводія(перевіркапаспорту,
наявності
відповіднихквитанцій,особистий
підпис
власникапроотриманняпосвідчення
водія,
відміткауповноваженоїособипровидачу)

Уповноважена
посадоваособа
Уповноважена
посадоваособа
Уповноважена
посадоваособа
Уповноважена
посадоваособа
Уповноважена
посадоваособа
Уповноважена
посадоваособа

ТСЦМВС

ТСЦМВС

ТСЦМВС
ТСЦМВС
ТСЦМВС

ТСЦМВС

5-10

5
20
15
5
3

5

Примітка:
у
разіякщоособаврозшуку,послуганенадається.

Заступник
начальника
РСЦ
МВС
вКиївськійобласті
С.Є.Петров

