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Россия Федерациясе гражданнарына үзлəре били торган, Татарстан

Республикасының казна мөлкəте булып  торган торагын милеккə

тапшыру буенча дəүлəт хезмəте күрсəтүнең административ регламентына

үзгəрешлəр кертү турында

1. Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының 16.07.2013 ел, № 2179-р боерыгы белəн расланган Россия

Федерациясе гражданнарына үзлəре били торган, Татарстан Республикасының

казна мөлкəте булып  торган торагын милеккə тапшыру буенча дəүлəт хезмəте

күрсəтүнең административ регламентына (алга таба – Административ

регламент) түбəндəге үзгəрешлəрне кертергə:

1) 2 бүлектə:

бүлек атамасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“2. Дəүлəт хезмəте күрсəтү стандарты”;

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
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2.8 пунктның икенче баганасындагы 2 пунктчада “, эчтəлеген дөрес итеп

аңлау мөмкинлеге бирмəгəн җитди зыян килүлəр”дигəн сүзлəрне төшереп

калдырырга;

2.15 пунктның икенче баганасына түбəндəге эчтəлектəге өченче абзац

өстəргə:

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

2) 3 бүлектə:

бүлек атамасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“3. Административ процедуралар составы, аларны үтəү эзлеклелеге һəм

сроклары, аларны үтəү тəртибенə карата талəплəр, шул исəптəн электрон

рəвештə административ процедураларны үтəү үзенчəлеклəре, шулай ук күп

функциядə үзəклəрдə административ процедураларны үтəү үзенчəлеклəре”;

3.2 пунктның икенче 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.”;

түбəндəге эчтəлектəге яңа  3.41 пунктны өстəргə:

“3.41. Мəгълүматлар белəн тəэмин итүчелəрнең белгечлəре ведомствоара

электрон хезмəттəшлек системасы аша алынган, 3.4 пунктта күрсəтелгəн

запрослар нигезендə,  сорала торган документларны (мəгълүматлар)

билгелəнгəн срокта тапшыра.

Процедуралар нəтиҗəсе: запроска җавап нəтиҗəсе булып торучы

документларны, мəгълүматларны  яки баш тарту турында белдерү кəгазен

Министрлыкка җибəрү.”;

бүлеккə түбəндəге эчтəлектəге 3.20 пунктны өстəргə:
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“3.20. “Дəүлəт хезмəте электрон рəвештə һəм күп функцияле үзəк аша

күрсəтелми.”;

3) 4 бүлеккə түбəндəге эчтəлектəге 4.4 пунктны 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.”;

4) 5 бүлектə:

5.3 пунктны түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

“5.3. Шикаять почта аша, күп функцияле үзəк 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 “запрос” дигəн сүзне “мөрəҗəгать” дигəн

сүзгə алыштырырга;

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.”;

5) Административ регламентка Кушымтада (белешмə)  “Татарстан

http://www.gosuslugi.ru/
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Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты, икътисад, финанс һəм дəүлəт

милке белəн эш итү идарəсе” бүлеге таблицасында өченче юлны түбəндəге

редакциядə бəян итəргə:

“Дəүлəт милке

идарəсе бүлеге

начальнигы

264-76-22 Maksim.Rogozhkin@tatar.ru”.

2. Бу боерыкның үтəлешен контрольдə тотуны министрның беренче

урынбасары С.А.Демидовка йөклəргə.

Министр А.К.Хамаев


