МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА РАДА
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, тел. 044 254 96 10, e-mail: gromrada@mvs.gov.ua

Вих. № 302/03-18

від 22.03.18

Начальнику Головного сервісного
центру МВС України
Криклію В.А.

Запит
На проведення громадської експертизи діяльності
територіальних органів надання сервісних послуг МВС
Згідно «Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5
листопада 2008 року № 976 (далі Порядок), просимо сприяти проведенню
громадської експертизи діяльності територіальних органів надання

сервісних послуг МВС (далі СЦ МВС).
Згідно пункту 3 Порядку зазначаємо наступну інформацію:
1. Ініціатор проведення громадської експертизи: Громадська рада при МВС
України.
2. Предмет громадської експертизи: забезпечення Головним сервісним
центром МВС (далі ГСЦ МВС) формування державної політики у
сферах, визначених пунктом 3 Положення про Головний сервісний центр
МВС;
мета громадської експертизи: оцінка забезпечення ГСЦ МВС
формування державної політики у сферах, визначених пунктом З
Положення про Головний сервісний центр МВС та підготовка
пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності СЦ МВС для їх
врахування у своїй роботі.
3. Перелік документів та інших матеріалів (за період з 1 січня 2017 року до
22 березня 2018 року), необхідних для проведення експертизи:
-

копії
особових
справ
реєстрації/перереєстрації
переобладнаних
транспортних засобів (вибірково);
- копії особових справ реєстрації/перереєстрації транспортних засобів, що
належать юридичним особам (вибірково);
- копії особових справ реєстрації транспортних засобів, що вперше
реєструються на території України (вибірково);

- копії особових справ проведення експертизи транспортних засобів, що
реєструються (вибірково);
- копії нормативних документів та їх проектів, що врегульовують можливість
передачі надання послуг, що надаються СЦ МВС, до органів місцевого
самоврядування.
4. Відповідь на запит направляти Громадській раді при МВС за адресою:
01601 м. Київ, вул. А. Богомольця, 10 та дублювати на електронну адресу
rada-mvs@mvs.gov.ua Контактний телефон (044) 254-96-10
Згідно з пунктом 4 Положення для підготовки матеріалів та проведення
громадської експертизи прошу утворити робочу групу із залученням
представників Громадської ради при МВС. Робочій групі врегулювати механізм
визначення вибірковості надання копій документів.
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