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Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының 30.06.2012 ел, №2153–р боерыгы белəн расланган

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгында

мəгълүмати-консультация хезмəте күрсəтүнең административ

регламентына үзгəрешлəр кертү турында

1. “Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында мəгълүмати-консультация хезмəте күрсəтүнең административ

регламентын раслау турында” 30.06.2012 ел, №2153–р Татарстан Республикасы

Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгы боерыгы белəн расланган

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгында

мəгълүмати-консультация хезмəте күрсəтүнең административ регламентына

түбəндəге үзгəрешлəрне кертергə:

1) 1.3.1. пунктчасында “69” санын төшереп калдырырга;

2) 1.4 пунктта өченче һəм бишенче абзацларны төшереп калдырырга;

“Дəүлəт хезмəте күрсəтү стандарты” 2 бүлегенең 2.1, 2.3-2.5, 2.8-

2.10,2.15, 2.16 пунктларында №59-ФЗ Федераль законга, №16-ТРЗ ТР Законына

сылтамаларны төшереп калдырырга;

3) “Стандартка карата талəплəр эчтəлеге” графасында 2.12 пунктны

түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“Дəүлəт хезмəте алучының (мөрəҗəгать итүче) кабул итүне (хезмəт

күрсəтү) һəм дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен алуны көтүенең максималь

срогы 15 минуттан артмаска тиеш.
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Дəүлəт хезмəте алучыларның аерым категориялəре өчен чират

билгелəнмəгəн.”;

4) “Стандартка карата талəплəр эчтəлеге” графасында 2.14 пунктны

түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“Мөрəҗəгать Министрлыкка түбəндəге адрес буенча тапшырыла: 420043,

Казан ш., Вишневский ур., 26 й. Мөрəҗəгать итүчегə Министрлыкка турыдан-

туры мөрəҗəгать итү урынында булдырылган:

һава җиллəтү  системасы;

янгынга каршы система һəм янгын сүндерү системасы;

документларны рəсмилəштерү өчен кирəкле мебель;

Татарстан Республикасы Дəүлəт интеграциялəнгəн телекоммуникациялəр

системасына тоташтырылган мəгълүмати киоск;

мəгълүмати стендлар.

Дəүлəт хезмəте күп функцияле үзəктə (алга таба – МФЦ) күрсəтелми.”;

5) “Стандартка карата талəплəр эчтəлеге” графасында 2.15 пунктны

түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“Дəүлəт хезмəте күрсəтүнең сыйфат күрсəткечлəре булып тора:

– документларны кабул итү һəм карап тикшерү срокларын үтəү;

– дəүлəт хезмəткəрлəре тарафыннан регламентны бозу очракларының

(нигезле шикаятьлəр) булмавы (мондый очраклар, шикаятьлəр санының дəүлəт

хезмəте күрсəтүдə катнашучы Министрлыкның вазыйфаи затларының гомуми

санына карата нисбəте).

Дəүлəт хезмəте күрсəтүнең мөмкинлек күрсəткечлəре булып тора:

– Министрлыкның  җəмəгать транспорты йөри торган зонада урнашкан

булуы;

– белгечлəрнең кирəкле санда булуы, шулай ук мөрəҗəгать итүчелəрдəн

документлар кабул итү өчен кирəкле бүлмəлəрнең тиешле санда булуы;

– Министрлыкның  мəгълүмати стендларында, “Интернет” челтəрендəге

мəгълүмати ресурсларында, рəсми сайтында, Дəүлəти һəм муниципаль
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хезмəтлəр күрсəтүнең бердəм порталында дəүлəт хезмəте күрсəтү ысуллары,

тəртибе һəм сроклары турында тулы мəгълүматның булуы”;

6) “Стандартка карата талəплəр эчтəлеге” графасының 2.16 пунктында

“гаризаны” дигəн сүзне “мөрəҗəгатьне” дигəн сүзгə алыштырырга;

7) 3.2 пунктның өченче абзацын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“Бүлек белгече мөрəҗəгать итүчегə консультация бирə һəм ярдəм

күрсəтə, шул исəптəн тапшырыла торган документларның составы, аларны

рəсмилəштерү буенча һəм дəүлəт хезмəте алуга кагылышлы башка мəсьəлəлəр

буенча.”;

8) 3.3.4–3.3.10 пунктчаларны 3.3.3–3.3.9 пунктчалар дип исəплəргə;

9) 4 бүлеккə түбəндəге эчтəлектəге 4.4 пунктын өстəргə:

 “4.4. Гражданнар, аларның берлəшмəлəре һəм оешмалары ягыннан

дəүлəт хезмəте күрсəтүгə контрольлек итү Министрлыкның  дəүлəт хезмəте

күрсəтүдəге эшчəнлегенең хəбəрдарлыгы, дəүлəт хезмəте күрсəтү тəртибе һəм

дəүлəт хезмəте күрсəтү процессында мөрəҗəгатьлəрне (шикаятьлəр) судка

кадəр тəртиптə карап тикшерү мөмкинлеге турында тулы, актуаль һəм дөрес

мəгълүмат алу юлы белəн хəл ителə.”;

10) 5 бүлектə:

5.3 пунктны түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“5.3. Шикаять почта аша, МФЦ аша, “Интернет” мəгълүмат-

телекоммуникация челтəреннəн, Министрлыкның рəсми сайтыннан

(http://mzio.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дəүлəти һəм муниципаль

хезмəтлəр күрсəтүнең бердəм порталыннан (http://uslugi.tatar.ru), Дəүлəти һəм

муниципаль хезмəтлəр (функциялəр) күрсəтүнең бердəм порталыннан

(http://www.gosuslugi.ru) файдаланып җибəрелергə, шулай ук мөрəҗəгать

итүчене шəхсəн кабул иткəндə кабул ителергə мөмкин.”;

5.4 пунктның 1 пунктчасында “запросны” дигəн сүзне “мөрəҗəгатьне”

дигəн сүзгə алыштырырга;

бүлеккə түбəндəге эчтəлектəге 5.9 һəм 5.10 пунктларны өстəргə:

http://www.gosuslugi.ru/
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“5.9. Шикаятьлəрне Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетында

карап тикшерү Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан

билгелəнгəн тəртиптə хəл ителə.

5.10. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки карап тикшерү

нəтиҗəлəре буенча  административ хокук бозу яки җинаять составы билгелəре

ачыкланган очракта шикаятьлəрне карап тикшерүгə вəкалəтле вазыйфаи зат

материалларны кичекмəстəн прокуратура органнарына җибəрə.”;

11) Кушымтаны (белешмə) кушымта итеп бирелгəн редакциядə бəян

итəргə.

2. Бу боерыкның үтəлешен контрольдə тотуны министр урынбасары

Р.И.Шəмиевкə йөклəргə.

Министр                                                                                                   А.К.Хамаев
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Татарстан Республикасы

Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының 28.03.2014 ел,

№590-р  боерыгы белəн  расланды

“Татарстан Республикасы

Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

Министрлыгында мəгълүмати-

консультация хезмəте күрсəтүнең

административ  регламентына кушымта

(белешмə)

Министрлыкның һəм Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт

мөнəсəбəтлəре министрлыгында мəгълүмати-консультация хезмəте

күрсəтүгə җаваплы һəм аны күрсəтүгə контрольлек итүче вазыйфаи

затларның реквизитлары

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгы

Вазыйфасы Телефоны Электрон адресы
Министр
Хамаев Азат Кыям улы

221-40-00 mzio@tatar.ru

Министр урынбасары
Шəмиев Рөстəм Илдар улы

221-40-02 Rustem.Shameev@tatar.ru

Делопроизводство һəм
контрольлек бүлеге начальнигы
Румянцева Гөлнур Ниязи кызы

221-40-81
221-40-83

Gulnur.Rumyanceva@tatar.ru”


