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Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының 16.09.2013 ел, №2832-р боерыгы белəн расланган

Торакны махсус торак фонд составына кертү һəм аның составыннан

чыгару буенча дəүлəт хезмəте күрсəтүнең административ регламентына

үзгəрешлəр кертү турында

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының 16.09.2013 ел, №2832-р боерыгы белəн расланган Торакны

махсус торак фонд составына кертү һəм аның составыннан чыгару буенча

дəүлəт хезмəте күрсəтүнең административ регламентына түбəндəге

үзгəрешлəрне кертергə:

1) 1 бүлектə:

а) 1.3.1 пунктта “69а,” дигəн сүзлəрне төшереп калдырырга;

б) 1.4 пунктка түбəндəге эчтəлектəге бишенче абзац өстəргə:

“Дəүлəт күчемсез милек кадастры турында” 24 июль, 2007 ел, №221-ФЗ

Федераль закон (алга таба - №221-ФЗ Федераль закон) (РФ законнар җыентыгы,

30.07.2007, №31, 4017 ст);”;

в) 1.7 пунктның “ж” пунктчасын төшереп калдырырга;

2) 2 бүлектə:
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а) бүлек атамасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“2. Дəүлəт хезмəте күрсəтү стандарты”;

б) бүлектəге таблицаның беренче юлын түбəндəге редакциядə бəян

итəргə:

“Дəүлəт хезмəте күрсəтү
стандартына карата талəп
атамасы

Стандартка карата
талəплəр эчтəлеге

Хезмəт
күрсəтүне яки
талəпне
билгелəүче
норматив акт”;

в) 2.3 пунктның икенче баганасына түбəндəге эчтəлектəге абзац өстəргə:

“Дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту турында белдерү кəгазе”;

г) 2.5 пунктта:

икенче баганасына түбəндəге эчтəлектəге абзацлар өстəргə:

“техник паспорт;

торакның үзенə карата куела торган талəплəргə  туры килүе турында

бəялəмə.”;

өченче баганага “РФ ЖК”; №221-ФЗ Федераль закон; №42 РФ Хөкүмəте

карары; №475 ТР МК карары; Нигезлəмəнең 3.3.56 п.”;

д) икенче баганада 2.8 пунктның 2 пунктчасында “, эчтəлеген дөрес итеп

аңлау мөмкинлеге бирмəгəн  җитди зыян килүлəр” дигəн сүзлəрне төшереп

калдырырга;

е) 2.15 пунктның икенче баганасына түбəндəге эчтəлектəге өченче абзац

өстəргə:

“-дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен алу срогын үтəү;”;

3)  3 бүлектə:

а) бүлек атамасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“3. Административ процедуралар (гамəллəр) составы, аларны үтəү

эзлеклелеге һəм сроклары, аларны үтəү тəртибенə карата талəплəр, шул исəптəн

электрн рəвештə административ процедураларны (гамəллəр) үтəү
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үзенчəлеклəре, шулай ук күп функцияле үзəклəрдə административ

процедураларны үтəү үзенчəлеклəре”;

б) 3.1.1.пунктның 3 пунктчасына “яки дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш

тарту турында белдерү кəгазе.” дигəн сүзлəр өстəргə;

в) 3.2 пунктның икенче абзацын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“Бүлек белгече мөрəҗəгать итүчегə консультация бирү һəм ярдəм итə,

шул исəптəн тапшырыла торган документларның составы, аларны

рəсмилəштерү һəм дəүлəт хезмəте күрсəтүне алу өчен башка мəсьəлəлəр

буенча.”;

г) бүлеккə түбəндəге эчтəлектəге 3.4.11 пунктны өстəргə:

“ 3.4.11. Мəгълүматлар белəн тəэмин итүчелəрнең белгечлəре

ведомствоара электрон хезмəттəшлек аша алынган 3.4.1 пунктта күрсəтелгəн

запрослар нигезендə, соралган документларны (мəгълүматлар) билгелəнгəн

срокта тапшыра.

Процедуралар нəтиҗəсе: запросларга  җавап нəтиҗəсе булып торган

документларны, мəгълүматларны яки баш тарту турында белдерү кəгазен

Министрлыкка җибəрү.”;

д) бүлеккə түбəндəге эчтəлектəге 3.4.11 пунктны өстəргə:

“3.4.11. Дəүлəт хезмəте электрон рəвештə һəм күп функцияле үзəк аша

күрсəтелми.”;

4) 4 бүлекнең 4.4 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“4.4. Гражданнар, аларны берлəшмəлəре һəм оешмалары ягыннан дəүлəт

хезмəте күрсəтүгə контрольлек итү Министрлыкның  дəүлəт хезмəте

күрсəтүдəге эшчəнлегенең ачыклыгы нигезендə, дəүлəт хезмəте күрсəтүне алу

тəртибе турында тулы, актуаль һəм дөрес мəгълүмат алу һəм дəүлəт хезмəте

күрсəтү процессында мөрəҗəгатьлəрне (шикаятьлəр) судка кадəр карап

тикшерү мөмкинлеге нигезендə хəл ителə.”;

5) 5 бүлектə:
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а) 5.3 пунктны түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“5.3. Шикаять почта аша, күп функцияле үзəк аша, “Интернет”

мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендəге 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.”;

б) 5.4 пунктның 1 пунктчасында “запросның” дигəн сүзне

“мөрəҗəгатьнең” дигəн сүзгə алыштырырга;

в) бүлеккə түбəндəге эчтəлектəге 5.10 пунктны өстəргə:

“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.”;

6) Административ регламентка кушымтада (белешмə) “Татарстан

Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты, икътисад, финанс һəм дəүлəт

милке белəн эш итү идарəсе” бүлегендə таблицаның өченче юлын түбəндəге

редакциядə бəян итəргə:

“Дəүлəт милке белəн идарə итү
бүлеге начальнигы
Рогожкин Максим Анатольевич

264-76-22 Maksim.Rogozhkin@tatar.ru”.

2. Бу боерыкның үтəлешен контрольдə тотуны министрның беренче

урынбасары С.А.Демидовка йөклəргə.

Министр                                                                                                   А.К.Хамаев

mailto:Maksim.Rogozhkin:@tatar.ru

