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Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгына алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəрен анализлау

тəртибен раслау турында

«Татарстан Республикасы гражданнар мөрəҗəгатьлəре турында» 12

май, 2003 ел, № 16-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 23

статьясындагы 3 өлеше нигезендə, боерык бирəм:

1. Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгына алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəрен  анализлау тəртибен

(алга таба – Тəртип) (кушымта итеп бирелə) расларга.

2. Министр урынбасарларына, идарəлəр начальникларына

хезмəткəрлəрне Тəртип белəн таныштыруны оештырырга һəм аның

тайпылышсыз үтəлешен тəэмин итəргə.

3. Бу боерыкның үтəлешен контрольдə тотуны эшлəр идарəчесе

А.Х.Камаловка йөклəргə.

Министр вазыйфаларын башкаручы                                      С.А.Демидов
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Татарстан    Республикасы   Җир

Һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының   13.10.2015  ел,

№ 545-пр   боерыгы белəн расланды

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгына алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəрен анализлау

тəртибе

1. Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгына алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəрен анализлауның бу

Тəртибе (алга таба – Тəртип) гражданнар мөрəҗəгатьлəрен карап тикшерү

эше сыйфатын яхшырту, шулай ук гражданнар мөрəҗəгатьлəре белəн эшлəү

формаларын һəм ысулларын камиллəштерү, аларның хокукларын һəм

законлы мəнфəгатьлəрен яклауның сыйфатын яхшырту максатыннан чыгып

эшлəнде.

2. Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгына (алга таба – Министрлык) алынган  гражданнар

мөрəҗəгатьлəрен анализлауның максаты булып Министрлыкка мөрəҗəгать

иткəн гражданнарның актуаль проблемаларын өйрəнү, гражданнар

мөрəҗəгатьлəрен карап тикшерү буенча структур подразделениелəр

эшчəнлеге турында объектив мəгълүматлар алу өчен, шулай ук анализ

нəтиҗəлəре буенча Министрлык эшчəнлеге нəтиҗəсен арттыру буенча

нигезле тəкъдимнəр эшлəү тора.

3. Министрлыкта гражданнар мөрəҗəгатьлəре белəн эшлəү тəртибе

«Россия Федерациясе гражданнарының мөрəҗəгатьлəрен карап тикшерү
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тəртибе турында» 2 май, 2006 ел, № 59-ФЗ Федераль закон, шулай ук

«Татарстан Республикасында гражданнар мөрəҗəгатьлəре турында» 12 май,

2003 ел, № 16-ТРЗ  Татарстан Республикасы Законы нигезендə җайга салына.

4. Гражданнар тəкъдимнəрен, гаризаларын һəм шикаятьлəрен кабул итү

һəм карап тикшерүне оештыру өчен Татарстан Республикасы җир һəм мөлкəт

мөнəсəбəтлəре министры, министр урынбасарлары (алга таба – Министрлык

җитəкчелеге, гражданнарны шəхсəн кабул итү буенча вəкалəтле затлар) һəм

структур подразделениелəр җитəкчелəре җавап бирə.

5. Министрлыкта гражданнарның язмача, электрон документ

рəвешендə һəм телдəн мөрəҗəгатьлəре белəн эшлəү, шулай ук Министрлыкка

алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəренə анализ үткəрү Министрлыкның

Делопроизводство һəм контрольлек бүлегенə (алга таба – Делопроизводство

бүлеге) йөклəнə.

6. Министрлыкка алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəренə анализ ясау

яртыеллык һəм еллык йомгаклар буенча хəл ителə.

7. Министрлыкка алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəренə анализ

тиешле чорга гражданнардан алынган барлык мөрəҗəгатьлəр буенча, шул

исəптəн язмача, электрон хəбəр рəвешендə эшлəнгəн, Интернет-кабул итү

бүлеге аша җибəрелгəн, Министрлыкның рəсми сайтына урнаштырылган

мөрəҗəгатьлəр буенча, шулай ук гражданнарны шəхсəн кабул итү

(Министрлык җитəкчелеге тарафыннан)  барышында кабул ителгəн

мөрəҗəгатьлəр буенча хəл ителə.

8. Тиешле чорда министрлыкка алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəренə

анализ алдагы елның шушы ук чорында алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəре

белəн чагыштыру нигезендə хəл ителə.
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9. Министрлыкка алынган гражданнар мөрəҗəгатьлəренə анализ

ясалганда алынган мөрəҗəгатьлəрнең саны (мөрəҗəгатьлəрнең төрлəре,

авторларның тибы, физик затлар яки аноним мөрəҗəгатьлəр буенча), тиешле

чордагы гражданнар мөрəҗəгатьлəрендə бəян ителгəн мəсьəлəлəр

тематикасы исəпкə алына, мөрəҗəгатьлəрдə күтəрелгəн мəсьлəлəрнең төп

тематикасы билгелəнə, шулай ук гражданнар мөрəҗəгатьлəре белəн

эшлəүнең нəтиҗəсен арттыруга һəм Министрлыкта аларны үтəү срокларына

контрольлек итүгə ярдəм итəрдəй чаралар исемлеге булдырыла.

10. Министрлыкның структур подразделениелəре, гражданнарны

шəхсəн кабул итүне оештыруга җаваплы затлар ярты еллыкның һəм елның

соңгы аеннан соң килүче айның 5 нче числосыннан да соңга калмыйча,

алынган, башка адреска җибəрелгəн һəм карап тикшерелгəн язмача

мөрəҗəгатьлəрнең саны, электрон документ рəвешендəге мөрəҗəгатьлəрнең

саны, шəхсəн кабул итү барышында кабул ителгəн гражданнар саны,

мөрəҗəгатьлəр тематикасы, мөрəҗəгатьлəрне карап тикшерү нəтиҗəлəре

буенча күрелгəн чаралар турында мəгълүматлардан, шул исəптəн кабул

ителгəн норматив-хокукый һəм башка актлар (булганда) турында

мəгълүматлардан торган белешмəлəрне əзерлəп, Делопроизводство бүлегенə

тапшыра.

11. Гражданнар мөрəҗəгатьлəрен карап тикшерү тəртибе

Министрлыкта Делопроизводство буенча инструкция нигезендə хəл ителə.

12. Делопроизводство бүлеге, бу Тəртипнең 10 пункты нигезендə,

структур подразделениелəр тарафыннан тапшырылган мəгълүматлар буенча

ярты еллыкның һəм елның соңгы аеннан соң килүче айның 10 нчы

числосыннан да соңга калмыйча, тиешле чорда Министрлыкта гражданнар
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мөрəҗəгатьлəре белəн эшлəү турында аналитик белешмə (алга таба –

аналитик белешмə) тутыра.

13.  Аналитик белешмə түбəндəге мəгълүматларны үз эченə ала:

кабул итеп алынган, башка адреска җибəрелгəн һəм карап тикшерелгəн

язмача мөрəҗəгатьлəр саны турында, электрон документлар рəвешендə кабул

итеп алынган мөрəҗəгатьлəр саны, гражданнарны кабул итү урыннары,

көннəре һəм сəгатьлəре турында, шəхсəн кабул итү вакытында кабул ителгəн

гражданнар саны турында, гражданнарны шəхсəн кабул итү һəм шəхсəн

күчмə кабул итү буенча вəкалəтле затлар турында, мөрəҗəгатьлəр

тематикасы турында, мөрəҗəгатьлəрне карап тикшерү нəтиҗəлəре буенча

кабул ителгəн чаралар турында, шул исəптəн кабул ителгəн норматив-

хокукый актлар һəм башка актлар (булганда) турында мəгълүматлар;

алдагы елның шушы ук чоры  белəн чагыштырганда гражданнар

мөрəҗəгатьлəренең гомуми саны арту яки кимүе турында нəтиҗəлəр;

хисап чорында һəм алдагы елның шушы ук чорында Татарстан

Республикасы югары башкарма хакимият органнарыннан алынган

гражданнар мөрəҗəгатьлəре санын аныклау;

гражданнар мөрəҗəгатьлəрендə бəян ителгəн, Министрлык

компетенциясе нигезендə иң еш бирелə торган сораулар турында йомгак.

14. Алынган гражданнар  мөрəҗəгатьлəренə анализ Делопроизводство

бүлеге тарафыннан Министрлыкның «Интернет» мəгълүмат-

телекоммуникация челтəрендəге рəсми сайтына (http: // mzio.tatarstan.ru) ярты

еллыкның һəм елның соңгы аеннан соң килүче айның 15 нче числосыннан да

соңга калмыйча урнаштырыла.


