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Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте күрсəтүнең административ

регламентын раслау турында

1. Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте күрсəтүнең теркəлгəн Административ
регламентын (алга таба – Регламент) расларга.

2. Министр урынбасарларына, идарə башлыкларына хезмəткəрлəрне
Регламент белəн таныштыруны оештырырга һəм аның тайпылышсыз үтəлешен
тəэмин итəргə.

3. Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре
министрлыгының «Татарстан Республикасы милкендə булган җир
кишəрлеклəрен түлəүсез вакытлыча файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте
күрсəтүнең административ регламентын раслау турында» 2012 елның 3
февралендəге 244-р номерлы карарын көчен югалткан дип танырга (Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгында 2012 елның 10 декабрендə теркəлде,
теркəү номеры 1734).

4. Бу боерыкның үтəлешен контрольдə тотуны министрның беренче
урынбасары С.А.Демидовка йөклəргə.

Министр в.б.                                                                                       С.А.Демидов
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Татарстан Республикасы
Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре
министрлыгының
25.12.2015 № 3331-р карары
белəн расланды

Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте күрсəтүнең административ

регламентын раслау турында

1. Гомуми нигезлəмəлəр

1.1. Əлеге Регламент Татарстан Республикасы милкендə булган җир
кишəрлеклəрен түлəүсез файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте күрсəтүнең
(алга таба – дəүлəт хезмəте күрсəтү) стандартын һəм тəртибен билгели.

1.2. Дəүлəт хезмəтен алучылар:
Татарстан Республикасы дəүлəт учреждениелəре;
Җир кишəрлегендə Татарстан Республикасы милкендə булган, түлəүсез

файдалану хокукы белəн аларга беркетелгəн күчемсез объектлар урнашкан
булса, Татарстан Республикасы территориясендəге федераль дəүлəт
учреждениелəре;

Татарстан Республикасы законнарында каралган һəм федераль закон,
Россия Федерациясе Президенты Указы, Россия Федерациясе Хөкүмəте
норматив хокукый акты, Татарстан Республикасы законы белəн билгелəнгəн
аерым категория гражданнарны торак белəн тəэмин итү өчен торак төзелеше
максатларында əлеге торакларны төзү өчен Татарстан Республикасы оештырган
коммерциячел булмаган оешмалар;

казна предприятиелəре;
Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлегендə түлəүсез

файдалану хокукы белəн аларга караган биналар, корылмалар урнашкан булса,
дини оешмалар;

дини яисə хəйрия билгелəнешендəге биналарны, корылмаларны
урнаштыру өчен дини оешмалар;

"Дəүлəт һəм муниципаль ихтыяҗларны тəэмин итү өчен товарлар сатып
алу, эш, хезмəт күрсəтү өлкəсендə контракт системасы турында" 2013 елның 5
апрелендəге 44-ФЗ номерлы Федераль законга туры китереп, тулысынча
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы хисабына объектлар төзелеше яисə
реконструкция буенча гражданлык-хокук шартнамəсе төзелгəн затлар;
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җир кишəрлеген дəүлəт ихтыяҗы өчен алу сəбəпле, алынган җир
кишəрлеге урынына Татарстан Республикасы милкендə булган бу җир
кишəрлегеннəн түлəүсез файдалану хокукы бетерелгəн затлар;

Дəүлəт хезмəтен алуга гариза бирүчелəр булып дəүлəт хезмəтен алучылар
яисə дəүлəт хезмəтен алучының тиешле тəртиптə рəсмилəштерелгəн
ышанычнамə нигезендə эш итүче вəкалəтле вəкиллəре (алга таба – гариза
бирүче) санала.

1.3 Дəүлəт хезмəтен Татарстан Республикасының Җир һəм мөлкəт
мөнəсəбəтлəре министрлыгы (алга таба – Министрлык) күрсəтə.

1.3.1. Министрлыкның урнашкан урыны: Казан ш., Вишневский ур., 26 й.
Министрлыкның эш графигы: шимбə һəм якшəмбедəн кала көн саен,

дүшəмбе – пəнҗешəмбе – 9.00дəн 18.00гə кадəр, җомга – 9.00дəн 16.45кə кадəр,
төшке аш 11.45тəн 12.30га кадəр.

Гариза бирүчелəрдəн мөрəҗəгатьлəр кабул итү: чəршəмбе 14.00дəн 16.00
сəгатькə кадəр.

Җəмəгать транспортында:
№ 1, 4, 25, 43 номерлы автобуслар белəн “Калинин” тукталышына кадəр

барырга;
метро станциясе – “Сукно бистəсе”.
1.3.2. Министрлыкның Җир ресурслары идарəсенең дəүлəт җирлəреннəн

нəтиҗəле файдалану бүлегенең (алга таба – Бүлек) белешмə алу телефоны:
221-40-39, 221-40-89.

1.3.3. Министрлыкның “Интернет” мəгълүмат-телекоммуникациялəр
челтəрендəге (алга таба – Интернет челтəре) рəсми сайты адресы:
http://mzio.tatarstan.ru.

1.3.4. Дəүлəт хезмəте турында мəгълүматны түбəндəгечə алып була:
1) гариза бирүчелəр белəн эшлəү өчен дəүлəт хезмəте турында визуаль

һəм текст рəвешендəге мəгълүматны эченə алган дəүлəт хезмəте турында
Министрлык эчендə урнаштырылган мəгълүмат стендларыннан;

2) “Интернет” челтəре ярдəмендə:
Министрлыкның “Интернет” челтəрендəге рəсми сайтыннан (алга таба –

рəсми сайт) (http://mzio.tatarstan.ru);
Татарстан Республикасы Дəүлəти һəм муниципаль хезмəтлəр

порталыннан (http://uslugi.tatar.ru);
Дəүлəти һəм муниципаль хезмəтлəрнең (функциялəрнең) бердəм

порталыннан (http://www.gosuslugi.tatar.ru);
3) Министрлыкка телдəн мөрəҗəгать итеп (шəхсəн яки телефоннан);
4) Министрлыкка язмача (шул исəптəн электрон документ рəвешендə)

мөрəҗəгать итеп.
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Мəгълүмати стендлардагы мəгълүмат əлеге Регламентның 1.3.1, 1.3.2, 2.1,
2.3, 2.4, 2,5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлардагы дəүлəт хезмəте турындагы
белешмəне үз эченə ала.

1.3.5. Дəүлəт хезмəтен күрсəтү мəсьəлəлəре турында мəгълүмат Бүлек
белгече тарафыннан Министрлыкның рəсми сайтына һəм, гариза бирүчелəр
белəн эшлəү өчен, Министрлык бинасындагы мəгълүмат стендларына
урнаштырыла.

1.4. Дəүлəт хезмəте күрсəтү түбəндəге законнар һəм норматив-хокукый
актлар нигезендə хəл ителə:

Россия Федерациясе Җир кодексы (алга таба – РФ ҖК) (РФ законнары
җыелмасы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст. кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);

“Күчемсез мөлкəткə һəм аның белəн алыш-биреш итүгə хокукларны
дəүлəт теркəвенə алу турында” 21.07.1997, № 122-ФЗ Федераль закон (алга таба
– № 122-ФЗ Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 28.07.1997, № 30, 3594
ст.) кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);

“Автоном учреждениелəр турында” 03.11.2006, № 174-ФЗ Федераль закон
(алга таба – № 174-ФЗ Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.11.2006,
№ 45, 4626 ст.);

“Күчемсез мөлкəтнең дəүлəт кадастры турында” 24.07.2007, № 221-ФЗ
Федераль закон (алга таба – № 221-ФЗ Федераль закон) (РФ законнары
җыелмасы, 30.07.2007, № 31, 4017 ст. кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);

“Дəүлəт һəм муниципаль хезмəт күрсəтүлəрне оештыру турында”
27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон (алга таба – № 210-ФЗ Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 02.08.2010 ел, № 31, 4179 ст. кертелгəн
үзгəрешлəрне исəпкə алып);

“Дəүлəт идарəсе системасын камиллəштерүнең төп юнəлешлəре турында”
07.05.2012, № 601 Россия Федерациясе Президенты Указы (алга таба – РФ
Президенты Указы № 601) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2012, №
19, ст. 2338);

“Гариза бирүченең җир кишəрлеген сатулар үткəрмичə алу хокукын
раслаучы документлар исемлеген раслау турында” 12.01.2015, № 1 Россия
Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы боерыгы (алга таба – Боерык №
1) (“Хокукый мəгълүмат рəсми интернет-порталы” (www.pravo.gov.ru)
28.02.2015);

Татарстан Республикасы Җир кодексы (алга таба – ТР ҖК) (Татарстан
Дəүлəт Советы Җыелма басмасы, 2005, № 1 (1 кисəк), 4 ст. кертелгəн
үзгəрешлəрне исəпкə алып);

“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 05.12.2005 ел, №
563 карары белəн расланган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты –

http://www.pravo.gov.ru/
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Татарстан Республикасы Хөкүмəте Регламенты (Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карарлары һəм боерыклары һəм башкарма хакимиятнең
республика органнары норматив актлары җыентыгы, 21.12.2005, № 47-48, 0985
ст., кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып);

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан
Республикасының Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгы мəсьəлəлəре”
22.08.2007 ел, № 407 карары белəн расланган Татарстан Республикасының Җир
һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгы турында нигезлəмə (алга таба –
Нигезлəмə) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һəм
боерыклары һəм башкарма хакимиятнең республика органнары норматив
актлары җыентыгы, 03.10.2007, № 37, 1379 ст. кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə
алып);

“Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте башкарма органнары
тарафыннан дəүлəт хезмəтлəре күрсəтүнең административ регламентларын
эшлəү һəм раслау тəртибен раслау һəм Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының аерым карарларына үзгəрешлəр кертү турында” 02.11.2010 ел, №
880 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (алга таба – № 880
ТР МК карары) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары
һəм боерыклары һəм башкарма хакимиятнең республика органнары норматив
актлары җыентыгы, 08.12.2010, № 46, 2144 ст. кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə
алып);

“Татарстан Республикасының дəүлəт хакимияте башкарма органнары
тарафыннан дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен зарури һəм мəҗбүри булып торучы
һəм дəүлəт хезмəтлəре күрсəтүдə катнашучы оешмалар тарафыннан күрсəтелə
торган хезмəтлəр исемлеген раслау турында” 13.08.2011, № 675 Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карары (алга таба – № 675 ТР МК
карары) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һəм
боерыклары һəм башкарма хакимиятнең республика органнары норматив
актлары җыентыгы, 19.10.2011, № 39, 1928 ст. кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə
алып);

“Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте башкарма органнары дəүлəт
хезмəте күрсəткəндə ведомоствоара мəгълүмати үзара бəйлəнеше тəртибе
турында” 07.08.2012, № 674, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
карары белəн расланган Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте башкарма
органнары дəүлəт хезмəте күрсəткəндə ведомоствоара мəгълүмати үзара
бəйлəнеше тəртибе (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары
һəм боерыклары, башкарма хакимиятнең республика органнары норматив
актлары җыентыгы, 2012, № 59, 2041 б. кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып).
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1.5. Əлеге Регламентта түбəндəге терминнар һəм билгелəмəлəр
кулланыла:

күпфункцияле үзəкнең дəүлəти һəм муниципаль хезмəт күрсəтүче
ераклаштырылган эш урыны – муниципаль районнардагы авыл җирлеклəрендə
документлар кабул итү һəм бирү, гариза бирүчелəрне консультациялəү
тəрəзəсе;

техник хата – документларга кертелгəн белешмəлəрнең (дəүлəт хезмəте
күрсəтү нəтиҗəсе) дөреслеккə туры килмəвенə китерүче министрлык хатасы
(язудагы хата, ялгыш басылу, грамматик яки арифметик хата);

дəүлəт хезмəте күрсəтү турында мөрəҗəгать (алга таба – мөрəҗəгать) -
210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 1 пунктында каралган
дəүлəт хезмəте күрсəтүне сорау. Мөрəҗəгатьнең киңəш ителгəн формасы əлеге
Регламентның 1 кушымтасында китерелгəн.
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2. Дəүлəт хезмəте күрсəтү стандарты

Дəүлəт хезмəте күрсəтү стандартына
талəп атамасы

Стандартка талəпнең эчтəлеге Дəүлəт хезмəте
күрсəтүне яки
талəпне билгелəүче
норматив акт

2.1. Дəүлəт хезмəте атамасы Татарстан Республикасы милкендə булган җир
кишəрлеген түлəүсез файдалануга бирү

РФ ҖК 39.10 ст.;
ТР ҖК 21 ст.;
Нигезлəмə, 3.3.19 п.

2.2. Башкарма хакимиятнең дəүлəт
хезмəтен турыдан-туры күрсəтүче
органы атамасы

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре
министрлыгы

Нигезлəмə

2.3. Дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсе
тасвирламасы

Җир кишəрлегеннəн түлəүсез файдалану шартнамəсе.
Түлəүсез файдалану өчен җир кишəрлеге бирүдəн баш

тарту турында карар

РФ ҖК 39.10 ст.;
РФ ҖК 39.14 ст.;
Нигезлəмə, 3.3.19 п.

2.4. Дəүлəт хезмəте күрсəтү срогы, шул
исəптəн, дəүлəт хезмəте күрсəтүдə
катнашучыларның оешмаларга
мөрəҗəгать итү зарурлыгын да исəпкə
алып

Дəүлəт хезмəте, гариза бирүченең җир кишəрлеге
белəн түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын
имзалауның утыз көнлек срогын да кертеп, үтенечнамə
кергəн көннəн ике ай вакыт эчендə күрсəтелə

РФ ҖК 39.17 ст.;

2.5. Дəүлəт хезмəте, шулай ук гариза
бирүчегə күрсəтелергə тиешле дəүлəт
хезмəтлəрен күрсəтү өчен зарури һəм
мəҗбүри булган хезмəтлəрне күрсəтү
өчен закон яки башка норматив-
хокукый актлар нигезендə кирəкле
документларның тулы исемлеге, гариза

Җир кишəрлеген түлəүсез файдалану хокукы белəн
алу өчен, мөрəҗəгать (1 нче кушымта) белəн бергə
түбəндəге документлар тапшырыла:

1. Физик затның шəхесен яисə юридик зат вəкиленең
шəхесен раслаучы документ күчермəсе.

2. Гариза бирүченең вəкиле мөрəҗəгать итсə, физик
яки юридик зат вəкиленең хокукын (вəкалəтлəрен)

Боерык № 1
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бирүченең аны алу ысуллары, аларны
бирү тəртибе

раслаучы документ күчермəсе.
Гариза бирүчелəр өстəмə рəвештə тапшыралар:
1) дини оешма дини яисə хəйрия билгелəнешендəге

бина, корылма урнаштыру өчен – бинага, корылмага
хокуклары Күчемсез милеккə һəм алар белəн бəйле алыш-
бирешлəргə хокукларның бердəм дəүлəт реестрында (алга
таба - ХБДР) теркəлмəгəн булса, гариза бирүченең
бинага, корылмага хокукларны раслаучы документ
күчермəсе;

2) җир кишəрлеген түлəүсез файдалану хокукы белəн
бина, корылма бирелгəн дини оешма:

а) бинага, корылмага хокук ХБДРда теркəлмəгəн
булса, бина, корылма белəн түлəүсез файдалану
шартнамəсе;

б) бинага, корылмага хокук ХБДРда теркəлмəгəн
булса, гариза бирүченең соралган җир кишəрлегенə
хокукларын раслаучы (билгелəүче) документ күчермəсе;

в) гариза бирүченең (гариза бирүчелəрнең) соралган
җир кишəрлегендə урнашкан бөтен биналар,
корылмаларның кадастр (шартлы, инвентарь) номерлары
һəм адрес ориентирлары исемлеге җир кишəрлеге бирү
турында мөрəҗəгатьнең 1 нче кушымтасында киңəш
ителгəн формада күрсəтелгəн хəбəре;

3) «Дəүлəт һəм муниципаль ихтыяҗларны тəэмин итү
өчен товарлар, эшлəр, хезмəт күрсəтүлəрне сатып алу
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өлкəсендə контракт системасы турында» 2013 елның 5
апрелендəге 44-ФЗ номерлы Федераль законга туры
китереп, тулысынча Татарстан Республикасы бюджеты
чаралары хисабына күчемсез милек объектларын төзү,
реконструкциялəү буенча гражданлык-хокук шартнамəсе
төзелгəн зат - тулысынча Татарстан Республикасы
бюджеты чаралары хисабына күчемсез милек
объектларын төзү, реконструкциялəү буенча гражданлык-
хокук шартнамəсе күчермəсе;

4) җир кишəрлеген дəүлəт ихтыяҗы өчен алу сəбəпле,
алынган җир кишəрлеге урынына Татарстан
Республикасы милкендə булган бу җир кишəрлегеннəн
түлəүсез файдалану хокукы бетерелгəн зат - җир
кишəрлеген дəүлəт ихтыяҗы өчен алу килешүе яисə җир
кишəрлеге дəүлəт ихтыяҗы өчен алу турында суд карары.

  Документларның күчермəсе нотариуста яисə
документның оригиналын биргəн органда (оешма,
учреждение) расланган булмаса, оригиналлары да
тəкъдим ителə һəм Министрлык белгече тарафыннан
раслана.

2.6. Норматив хокукый актларга туры
китереп, дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен
кирəк булган, дəүлəт органнарында,
җирле үзидарə органнарында һəм
башка оешмаларда сакланган, гариза

Ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек кысасында
алыналар:

1. Соралган җир кишəрлегенең кадастр паспорты яисə
соралган җыр кишəрлеге турында кадастр өземтəсе
(«Дəүлəт теркəве, кадастр һəм картография федераль

1 нче номерлы
боерык;
ТР МКның 675 нче
карары
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бирүче тапшырырга хокуклы булган
документларның тулы исемлеге, шулай
ук мөрəҗəгать итүченең аларны алу
ысуллары, аларны бирү тəртибе; əлеге
документлар сакланган дəүлəт органы,
җирле үзидарə органы яисə оешма

хезмəтенең Федераль кадастр палатасы» федераль дəүлəт
бюджет учреждениесенең Татарстан Республикасы
буенча филиалыннан).

2. Соралган җир кишəрлегендə урнашкан
биналарның, корылмаларның кадастр  паспорты  («Дəүлəт
теркəве, кадастр һəм картография федераль хезмəтенең
Федераль кадастр палатасы» федераль дəүлəт бюджет
учреждениесенең Татарстан Республикасы буенча
филиалыннан).

3. Күчемсез милеккə һəм алар белəн бəйле алыш-
бирешлəргə хокукларның бердəм дəүлəт реестрыннан
БДХРда күрсəтелгəн җир кишəрлегенə теркəлгəн
хокуклар булмавы турында кадастр өземтəсе (Дəүлəт
теркəве, кадастр һəм картография федераль хезмəтенең
Татарстан буенча идарəсеннəн).

 4. Юридик затларның бердəм дəүлəт реестрыннан
гариза бирүче булган юридик зат турында өземтə
(Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмəте
идарəсеннəн)

5. Коммерциячел булмаган оешма төзү турында карар
(Татарстан Республикасы дəүлəт хакимиятенең вəкалəтле
органыннан).

Гариза бирүче əлеге документларны үз инициативасы
белəн дə тапшыра ала.

Гариза бирүченең өстə күрсəтелгəн документларны
тапшырмавы дəүлəт хезмəтен күрсəтү өчен документлар
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алудан баш тартуга сəбəп булып тормый.
2.7. Дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен талəп
ителгəн һəм дəүлəт хезмəтен күрсəтүче
башкарма орган тарафыннан
тормышка ашырыла торган норматив-
хокукый актларда каралган очракларда
килештерү зарури булган дəүлəт
хакимияте органнары һəм аларның
структур бүлекчəлəре исемлеге

Дəүлəт хезмəтен килештерү талəп ителми.

2.8. Дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен
кирəкле документларны кабул итүдəн
баш тартуга нигезлəрнең тулы
исемлеге

1. Мөрəҗəгатьнең РФ ҖК 39.17 статьясының 1
пунктына туры килмəве, башка вəкалəтле органга
тапшырылган булуы яисə əлеге Регламентның 2.5
пунктында күрсəтелгəн документларның тулы
комплектын тапшырмау.

2. Мөрəҗəгатьтə һəм (яки) аңа беркетелгəн
документларда тиешле тəртиптə расланмаган
чистартулар, өстəп язулар һəм төзəтүлəр булу.

РФ ҖК 39.17 ст;
Боерык № 1

2.9. Дəүлəт хезмəте күрсəтүне
туктатып тору яки дəүлəт хезмəте
күрсəтүдəн баш тарту өчен
нигезлəрнең тулы исемлеге

Дəүлəт хезмəтен күрсəтүне туктатып тору өчен
нигезлəр законда каралмаган.

Дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту өчен нигезлəр:
1. Гариза бирүче тапшыра торган документларда

дөреслеккə туры килмəгəн мəгълүматлар булу.
2. Регламентның 3 нче кушымтасына туры китереп

РФ ҖК 39.16 ст;
Боерык № 1

2.10. Дəүлəт хезмəте күрсəткəн өчен
алына торган дəүлəт пошлинасы яки

Дəүлəт хезмəте бушлай күрсəтелə
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башка төрле түлəүнең тəртибе, күлəме
һəм алу нигезлəре
2.11. Дəүлəт хезмəте күрсəткəндə,
дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен зарури
һəм мəҗбүри булып торучы алынучы
түлəүлəрнең тəртибе, күлəме һəм
нигезлəре, андый түлəү күлəмен
исəплəү методикасы турындагы
мəгълүматны да кертеп

Дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен зарури һəм мəҗбүри
дəүлəт хезмəтлəре түлəүсез күрсəтелə.

2.12. Дəүлəт хезмəтен күрсəтү турында
запрос биргəндə һəм андый
хезмəтлəрне күрсəтүнең нəтиҗəсен
алганда чират көтүнең максималь
срогы

Дəүлəт хезмəте алучының (гариза бирүченең) кабул
итүне (хезмəт күрсəтүне) көтүенең максималь срогы 15
минуттан артмаска тиеш.

Дəүлəт хезмəтен алучыларның аерым категориялəре
өчен чират билгелəнмəгəн.

№  601
РФ Президенты
Указы №  601, п. 1

2.13. Дəүлəт хезмəтен күрсəтүне сорап
гариза бирүченең запросын теркəү
срогы

Мөрəҗəгать һəм документлар кергəн көндə

2.14. Дəүлəт хезмəте күрсəтелə торган
бүлмəлəргə, мөрəҗəгать итүчелəрнең
көтеп тору һəм кабул ителү
урыннарына, шул исəптəн, Россия
Федерациясенең инвалидларны
социаль яклау турында законнарына
туры китереп əлеге объектларның
инвалидлар керə алырлык булуын

Дəүлəт хезмəтлəре күрсəтелү тиешле күрсəткечлəр
белəн җиһазланган бүлмəлəрдə башкарыла.

Дəүлəт хезмəте күрсəтелүчелəр əлеге максатлар өчен
бүлеп бирелгəн,

һаваны суыту-җылыту системасы;
янгынга каршы система һəм янгын сүндерү

системасы;
документлар тутыру өчен җиһаз;
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тəэмин итүгə карата талəплəр Татарстан Республикасы Интеграциялəнгəн дəүлəт
телекоммуникация системасына тоташтырылган
мəгълүмати киоск;

мəгълүмати стенд белəн җиһазландырылган,
инвалидлар каршылыксыз керə ала торган чаралар

һəм җайланмалар белəн җиһазландырылган урыннарда
башкарыла.

2.15. Дəүлəт хезмəтенең һəркем өчен
ачык булуы һəм сыйфаты
күрсəткечлəре, шул исəптəн, гариза
бирүченең дəүлəт хезмəте
күрсəтелгəндə вазыйфаи затлар белəн
үзара бəйлəнеше саны һəм аның вакыт
буенча озынлыгы,  дəүлəт хезмəтен
дəүлəти һəм муниципаль хезмəтлəр
күрсəтү күпфункцияле үзəгендə,
дəүлəти һəм муниципаль хезмəтлəр
күрсəтелə торган күпфункцияле
үзəклəрнең ераклаштырылган эш
урыннарында  алу мөмкинлеге, дəүлəт
хезмəте күрсəтелү барышы турында
мəгълүмат алу мөмкинлеге, шул
исəптəн, мəгълүмати-коммуникацион
технологиялəрне кулланып

Дəүлəт хезмəтенең һəркем өчен ачык булу
күрсəткечлəре түбəндəгелəрдəн гыйбарəт:

Министрлык биналарының җəмəгать транспортына
якын булуы;

Министрлык бинасын һəм бүлмəлəрне инвалидлар
дəүлəт хезмəте күрсəтелə торган урынга каршылыксыз
керə ала торган чаралар һəм җайланмалар белəн тəэмин
итү;

кирəк кадəр санда белгечлəрнең, шулай ук, гариза
бирүчелəрнең документларын кабул итə торган
урыннарның булуы;

мəгълүмати стендларда һəм “Интернет” челтəрендə,
рəсми сайтта (http://mzio.tatarstan.ru) дəүлəт хезмəте
күрсəтүнең ысуллары, тəртибе һəм вакыты турында тулы
мəгълүмат булу.

Дəүлəт хезмəтенең сыйфаты күрсəткечлəре
түбəндəгелəрдəн гыйбарəт:

документларны кабул итү һəм карау срогының
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саклануы;
дəүлəт хезмəте нəтиҗəсен алу срогының саклануы;
əлеге регламентның Министрлык белгечлəре

тарафыннан бозылуын күрсəткəн очракларның
(нигезлəнгəн шикаятьлəрнең) булуы;

гариза бирүченең министрлык белгечлəре белəн үзара
бəйлəнеш саны:

гариза бирүче шəхсəн үзе мөрəҗəгать иткəн очракта
министрлык белгечлəре белəн үзара бəйлəнеше бер
тапкырдан (консультациялəрне исəпкə алмаганда) да
артык түгел.

Мөрəҗəгатьне һəм документларын почта аша
җибəргəндə – (консультациялəрне исəпкə алмаганда)
бердəн дə артык түгел.

Гариза бирүченең дəүлəт хезмəте күрсəтүче белгеч
белəн үзара бəйлəнеше вакыты 15 минуттан да артмый.

Дəүлəт хезмəте күпфункцияле үзəктə, күпфункцияле
үзəкнең дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə торган
ераклаштырылган эш урыннарында  күрсəтелми.

2.16. Дəүлəт хезмəтен электрон
формада күрсəтү үзенчəлеклəре

Дəүлəт хезмəтен электрон формада күрсəтелми
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3. Административ процедураларның (гамəллəрнең) составы,
эзлеклелеге һəм үтəлү сроклары, аларны үтəү тəртибенə талəплəр, шул
исəптəн административ процедураларның (гамəллəрнең) электрон
рəвештə үтəлүе үзенчəлеклəре, шулай ук, административ
процедураларның күпфункцияле үзəклəрдə, күпфункцияле үзəклəрнең
дəүлəти һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтү буенча ераклаштырылган эш
урыннарында

3.1. Дəүлəт хезмəте күрсəтүдə гамəллəр эзлеклелегенең тасвирламасы
3.1.1. Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеклəрен

түлəүсез файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте күрсəтү түбəндəге
процедураларны үз эченə ала:

гариза бирүчегə консультация бирү, гариза бирүчегə ярдəм итү, шул
исəптəн, дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле документлар тутыру буенча да;

мөрəҗəгатьне кабул итү һəм теркəү;
дəүлəт хезмəте күрсəтүдə катнашучы органнарга ведомоствоара

запрослар формалаштыру һəм юллау;
Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез

файдалануга бирү турында, яисə, дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту турында
карар əзерлəү һəм кабул итү;

Гариза бирүчегə дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен бирү.
3.1.2. Дəүлəт хезмəте күрсəтү буенча гамəллəр эзлеклелегенең блок-

схемасы 4 нче кушымтада китерелə.
3.2. Гариза бирүчегə консультация бирү, гариза бирүчегə ярдəм итү, шул

исəптəн, дəүлəт хезмəте тутыру өчен кирəкле документлар тутыру буенча да.
Гариза бирүче, дəүлəт хезмəтен алу тəртибе турында консультациялəр алу

өчен, Бүлеккə шəхсəн, телефоннан, һəм (яки) электрон почта аша мөрəҗəгать
итүгə хокуклы.

Бүлек белгече гариза бирүчегə, аның нинди ысул белəн мөрəҗəгать
итүенə карап, шəхсəн үзенə, телефоннан, электрон почта аша һəм (яки) хат
белəн консультация бирə, шул исəптəн тапшырылырга тиешле документларның
составы, формасы ягыннан һəм дəүлəт хезмəте алуга карата башка мəсьəлəлəр
буенча, гариза бирүчегə ярдəм итə, шул исəптəн, дəүлəт хезмəте тутыру өчен
кирəкле документлар тутыру буенча да.

Əлеге пункт билгели торган процедуралар гариза бирүче мөрəҗəгать
иткəн көнне (гариза теркəлгəн көн) үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: консультация, шулай ук, күрсəтелгəн ярдəм, шул
исəптəн дəүлəт хезмəте алу өчен кирəкле документларны тутырырга булышу.
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3.3. Мөрəҗəгатьне кабул итү һəм теркəү
3.3.1. Гариза бирүче (аның вəкиле) əлеге Регламентның 2.5 пунктында

күрсəтелгəн документлар беркетелгəн мөрəҗəгатен эш башкару бүлегенə бирə
(юллый) яисə күрсəтелгəн документларны почта аша юллый.

3.3.2. Эш башкару бүлеге белгече:
мөрəҗəгатьне һəм документларны кабул итə;
Бүлек белгече катнашында мөрəҗəгатьне һəм документларны кабул

итүдəн баш тарту өчен əлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсəтелгəн нигез
булу-булмавын тикшерə;

əлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсəтелгəн нигез булмаган очракта
мөрəҗəгатьне һəм беркетелгəн документларны теркəп, карау өчен Бүлеккə
юллый.

əлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсəтелгəн нигез булган очракта
документларны теркəмичə генə, Бүлек белгече əзерлəгəн, документларны кабул
итүдəн баш тарту сəбəплəре күрсəтелгəн аңлатма белəн бергə, гариза бирүчегə
кайтара.

Əлеге пункт билгелəгəн процедура мөрəҗəгать һəм документлар кергəн
көнне гамəлгə ашырыла.

Процедураның нəтиҗəсе: кабул ителгəн, теркəлгəн һəм Бүлеккə юлланган
мөрəҗəгать; гариза бирүчегə кайтарылган документлар.

3.4. Ведомствоара запрослар формалаштыру һəм дəүлəт хезмəте
күрсəтүдə катнашкан органнарга юллау

3.4.1. Бүлек белгече мөрəҗəгатьне һəм документларны эш башкару
бүлегеннəн алганнан соң “ТР Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгында
җир кишəрлеге бирү турында гаризалар үтү битен” (2 нче кушымта) тутыра,
ведомоствоара электрон хезмəттəшлек системасы аша электрон формада
запрослар юллый:

Федераль салым хезмəтенең Татарстан Республикасындагы идарəсенə
(алга таба – ФСХ ТРИ) – Юридик затларның бердəм дəүлəт реестрыннан гариза
бирүче юридик зат турында мəгълүмат бирүне сорап;

алынасы җир кишəрлегенə анда урнашкан күчемсез милек объектларына
хокук турында ХБДРдан өземтə бирү яисə ХБДРда соралган мəгълүматның
булмавы турында белдерү кəгазе бирү турында Дəүлəт теркəве, кадастр һəм
картография федераль хезмəтенең Татарстан Республикасындагы идарəсенə
(алга таба – Росреестр ТРИ)

Җир кишəрлегенең кадастр паспорты яисə соралган җир кишəрлеге
турында кадастр өземтəсе, соралган җир кишəрлегендə урнашкан биналарның,
корылмаларның кадастр  паспортын бирү турныда «Дəүлəт теркəве, кадастр
һəм картография федераль хезмəтенең Федераль кадастр палатасы» федераль
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дəүлəт бюджет учреждениесенең Татарстан Республикасы буенча филиалына
(алга таба – “ТР ФКП” ФДБ).

Бу пункт билгели торган процедуралар моннан алдагы процедура
тəмамланганнан соң дүрт көн эчендə үтəлə.

Процедуралар нəтиҗəсе: мəгълүматлар (документлар) бирү турындагы
запрослар

3.4.2. Ведомоствоара хезмəттəшлек органнары белгечлəре 3.4.1 пунктта
ведомоствоара электрон хезмəттəшлек системасы аша кергəн алда күрсəтелгəн
запрослар нигезендə тиешле срокларда соралган документларны (мəгълүматны)
бирəлəр.

Процедуралар нəтиҗəсе: запросларга җавап нəтиҗəсе булып торган
мəгълүмат (документлар), яисə, баш тарту турында министрлыкка юлланган
белдерү кəгазе.

3.5. Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеген түлəүсез
файдалануга бирү турында, яисə, дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту турында
карар əзерлəү һəм кабул итү

3.5.1. Əлеге Регламентның 3.3.2 пунктына туры китереп, ФСХ ТРИдəн,
Росреестр ТРИдəн, “ТР ФКП” ФБУдан соратып алынган мəгълүматлар
килгəннəн соң, Бүлек белгече:

дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту өчен əлеге Регламентның 2.9
пунктында күрсəтелгəн нигезлəрнең булуын тикшерə;

Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү турында Министрлык карары проекты (алга таба –
Министрлык карары проекты) һəм җир кишəрлеклəрен түлəүсез файдалану
шартнамəсе проекты (түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты), җир
кишəрлеклəрен түлəүсез файдалану шартнамəсе проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат яисə, баш тарту нигезен һəм ачыкланган кимчелеклəрне
бетерү тəкъдиме күрсəтелгəн дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту турында
карар (баш тарту турында карар) əзерлəү һəм кабул итү;

Министрлык карары проектын һəм түлəүсез файдалану шартнамəсе
проектын, шартнамə проектына бергə теркəп җибəрелə торган хат яисə баш
тарту турында карарны килештерү өчен Бүлек мөдиренə юллый.

Əлеге пункт билгели торган процедура моннан алдагы процедура
тəмамланганнан көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: əзерлəнгəн Министрлык карары проектын һəм
түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты, шартнамə проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат яисə баш тарту турында карар.

3.5.2. Бүлек мөдире Министрлык карары проектын, түлəүсез файдалану
шартнамəсе проектын, шартнамə проектына бергə теркəп җибəрелə торган хат
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яисə баш тарту турында карарны карап чыга, килештерə һəм килештерү өчен
җир ресурслары идарəсе (алга таба – Идарə) башлыгына юллый.

Бу пункт билгели торган процедура моннан алдагы процедура
тəмамланганнан соң ике көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: Бүлек мөдире белəн килештерелгəн һəм килештерү
өчен Идарə башлыгына юлланган Министрлык карары проекты һəм түлəүсез
файдалану шартнамəсе проекты, шартнамə проектына бергə теркəп җибəрелə
торган хат яисə баш тарту турында карар.

3.5.3. Идарə башлыгы Министрлык карары проектын һəм түлəүсез
файдалану шартнамəсе проектын, шартнамə проектына бергə теркəп җибəрелə
торган хат яисə баш тарту турында карарны карап чыга, килештерə һəм Бүлек
белгеченə юллый.

Бу пункт билгели торган процедура моннан алдагы процедура
тəмамланганнан соң ике көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: Бүлек мөдире һəм Идарə башлыгы белəн
килештерелгəн, Бүлек белгеченə юлланган Министрлык карары проекты һəм
түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты, шартнамə проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат яисə баш тарту турында карар.

3.5.4. Бүлек белгече Бүлек мөдире һəм Идарə башлыгы белəн
килештерелгəн Министрлык карары проектын һəм түлəүсез файдалану
шартнамəсе проектын, шартнамə проектына бергə теркəп җибəрелə торган
хатны яисə баш тарту турында карар проектын хокук идарəсенə юллый.

Əлеге пункт билгели торган процедура моннан алдагы процедура
тəмамланганнан көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: Бүлек мөдире һəм Идарə башлыгы белəн
килештерелгəн, хокук идарəсенə юлланган Министрлык карары проекты һəм
түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты, шартнамə проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат яисə баш тарту турында карар проекты.

3.5.5. Хокук идарəсе белгече Министрлык карары проектына һəм түлəүсез
файдалану шартнамəсе проектына яисə баш тарту турында карар проектына
хокукый экспертиза (шул исəптəн коррупциягə каршы экспертиза да) уздыра
һəм хокук идарəсе башлыгына килештерүгə Министрлык карары проектын һəм
түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын яисə баш тарту турында карар
проектын яисə, Министрлык карары проектына һəм түлəүсез файдалану
шартнамəсе проектына, баш тарту турында карар проектына кисəтүлəр булган
очракта, хокук идарəсе бəялəмəсе проектын имзаларга юллый.

Əлеге пункт билгели торган процедура моннан алдагы процедура
тəмамланганнан көн эчендə үтəлə.
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Процедура нəтиҗəсе: килештерелгəн Министрлык карары проекты,
түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты яисə баш тарту турында карар
проекты яки Министрлык карары проектына һəм түлəүсез файдалану
шартнамəсе проектына, баш тарту турында карар проектына кисəтүлəр булган
очракта, хокук идарəсе бəялəмəсе проекты.

 3.5.6. Хокук идарəсе башлыгы Министрлык карары проектын һəм
түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын яисə баш тарту турында карарны
килештерə, хокук идарəсе бəялəмəсен имзалый һəм Бүлек белгеченə юллый.

Əлеге пункт билгели торган процедура моннан алдагы процедура
тəмамланганнан көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: килештерелгəн Министрлык карары проекты,
түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты яисə баш тарту турында карар
проекты яки кисəтүлəр булган очракта, хокук идарəсе бəялəмəсе проекты.

3.5.7. Бүлек белгече Министрлык карары проекты буенча (баш тарту
турындагы карар проекты) хокук идарəсе бəялəмəсен алган очракта
кимчелеклəрне бетерə һəм Министрлык карары проектын һəм (яки) түлəүсез
файдалану шартнамəсе проекты яисə баш тарту турында карар проекты кабат
хокук идарəсе башлыгына килештерергə юллый.

3.5.8. Хокук идарəсе башлыгы хокук идарəсе бəялəмəсендə күрсəтелгəн
кимчелеклəрнең бетерелү фактын тикшерə һəм Министрлык карары проектын
түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын яисə баш тарту турында карар
проектын килештерə һəм Бүлек белгеченə юллый.

3.5.7 һəм 3.5.8 пунктларда билгелəнгəн процедуралар моннан алдагы
процедура тəмамланганнан соң ике көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: Бүлек белгеченə юлланган хокук идарəсе башлыгы
белəн килештерелгəн Министрлык карары проекты, түлəүсез файдалану
шартнамəсе проекты яисə баш тарту турында карар проекты.

3.5.9. Бүлек белгече хокук идарəсе башлыгы белəн килештерелгəн
Министрлык карары проектын һəм түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын,
шартнамə проектына бергə теркəп җибəрелə торган хатны яисə баш тарту
турында карар проектын имзалау өчен министрның беренче урынбасарына
юллый.

Əлеге пункт билгели торган процедура моннан алдагы процедура
тəмамланганнан соң бер көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: Бүлек мөдире, Идарə башлыгы, хокук идарəсе
башлыгы белəн килештерелгəн, министрның беренче урынбасарына юлланган
Министрлык карары проекты һəм түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты
яисə баш тарту турында карар проекты, шартнамə проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат.
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3.5.10. Министрның беренче урынбасары җир кишəрлеген түлəүсез
файдалануга бирү турында Министрлык карарын (алга таба – Министрлык
карары), шартнамəсе проектына бергə теркəп җибəрелə торган хатны яисə, җир
кишəрлеген түлəүсез файдалануга бирүдəн баш тарту турында карарны (алга
таба – баш тарту турында карар) имзалый һəм теркəү өчен эш башкару бүлегенə
юллый

Əлеге пункт билгели торган процедура моннан алдагы процедура
тəмамланганнан бер көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: министрның беренче урынбасары имзалаган, теркəү
өчен эш башкару бүлегенə юлланган Министрлык карары һəм түлəүсез
файдалану шартнамəсе проекты һəм шартнамəсе проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат яисə баш тарту турында карар.

 3.6. Гариза бирүчегə дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен бирү
3.6.1. Эш башкару бүлеге белгече Министрлык карарын, шартнамə

проектына бергə теркəп җибəрелə торган хатны, баш тарту турында карарны
терки, гариза бирүчегə түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын яки баш тарту
турындагы карарны бирү өчен билгелəнгəн вакыт турында телефоннан хəбəр
итə яки түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын яки баш тарту турындагы
карарны гариза бирүче күрсəткəн почта адресына җибəрə. Министрлык
карарын (баш тарту турында карарның күчермəсен) эш башкару бүлеге белгече
Бүлеккə юллый.

Əлеге пункт билгели торган процедура моннан алдагы процедура
тəмамланганнан бер көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: эш башкару бүлегендə теркəлгəн шартнамə
проектына бергə теркəп җибəрелə торган хат яисə баш тарту турында карар;
бүлеккə юллангна Министрлык карары (баш тарту турында карар күчермəсе).

3.6.2. Гариза бирүче түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын, баш тарту
турындагы карарны алырга килгəн очракта, эш башкару бүлегенең
документларны бирүгə җаваплы белгече:

вəкилнең шəхесен ачыклый, шул исəптəн шəхесен раслаучы документны
тикшерə, вəкилнең вəкалəтлəрен тикшерə (боерык, ышанычнамə һ.б.);

түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын, гариза бирүчегə баш тарту
карарын бирə һəм исəп-хисап кенəгəсенə документлар тапшырылу турында
язып куя.

Əлеге пункт билгели торган процедура вəкил килгəн көнне үтəлə.
Процедура нəтиҗəсе: гариза бирүчегə бирелгəн түлəүсез файдалану

шартнамəсе проекты яисə гариза бирүчегə бирелгəн баш тарту карары.
3.6.3. Гариза бирүче алганнан соң утыз календарь көннəн дə соңга

калмыйча түлəүсез файдалану шартнамəсен имзалый һəм министрлыкка китерə.
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3.6.4. Министрның беренче урынбасары һəм гариза бирүче имзалаган
түлəүсез файдалану шартнамəсе Министрлыкның Исəплəү, мониторинг һəм
мəгълүмати хезмəттəшлек идарəсенең Татарстан Республикасының дəүлəт
милке реестры бүлегендə (алга таба – реестр бүлеге) теркəлə һəм гариза
бирүчегə юллана.

Əлеге пункт билгели торган процедура гариза бирүче документларын
китергəннəн соң бер көн эчендə үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: теркəлгəн һəм гариза бирүчегə юлланган түлəүсез
файдалану шартнамəсе.

3.7. Дəүлəт хезмəте электрон формада, күпфункцияле үзəклəр,
күпфункцияле үзəклəрнең дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə торган
ераклаштырылган эш урыны аша күрсəтелми.

3.8. Дəүлəт хезмəте күрсəтелгəндə җибəрелгəн техник хаталарны төзəтү:
Гариза бирүченең түлəүсез файдалану шартнамəсендə техник хата китү

мəсьəлəсе буенча мөрəҗəгате Министрлык тарафыннан техник хатаны
төзəтелүенə нигез булып тора.

3.8.1. Техник хатаны төзəтү мəсьəлəсе буенча мөрəҗəгать иткəндə гариза
бирүче түбəндəгелəрне бирə:

техник хаталарны төзəтү турында мөрəҗəгать (5 нче кушымта);
түлəүсез файдалану шартнамəсенең төп нөсхəсе;
Техник хатаның булуын дəлиллəгəн документлар.
3.8.2. Түлəүсез файдалану шартнамəсендə техник хатаны төзəтү

мəсьəлəсе буенча мөрəҗəгатьне гариза бирүче Министрлыкка шəхсəн үзе
тапшыра яисə почта аша юллый.

3.8.3. Эш башкару бүлеге белгече кабул итеп ала һəм мөрəҗəгатьне,
беркетелгəн документлары белəн бергə, теркəп, Бүлеккə тапшыра.

Əлеге пункт билгели торган процедура мөрəҗəгать һəм документлар
бирелгəн (кергəн) көнне үтəлə.

Процедура нəтиҗəсе: кабул ителгəн һəм теркəлгəн, Карау өчен Бүлек
белгеченə юлланган мөрəҗəгать.

3.8.4. Бүлек белгече документларны карап чыга һəм түлəүсез файдалану
шартнамəсенə үзгəрешлəр кертү максатыннан (техник хаталарны төзəтү)
Министрлык карарына һəм түлəүсез файдалану шартнамəсенə үзгəрешлəр
кертү турында акт проекты əзерли һəм əлеге Регламентның 3.5.2-3.5.3, 3.5.10,
3.6.1, 3.6.2 пунктларында каралган процедураларны гамəлгə ашыра.

Əлеге пунктта билгелəнгəн процедура техник хата табылганнан соң
яисə телəсə кайсы кызыксынган заттан хата җибəрелү турында мөрəҗəгать
алган көннəн соң өч көн эчендə башкарыла.

Процедура нəтиҗəсе: Гариза бирүчегə юлланган Министрлык карарына
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һəм түлəүсез файдалану шартнамəсенə үзгəрешлəр кертү турында акт
проекты, түлəүсез файдалану шартнамəсенə үзгəрешлəр кертү проекты.

3.8.5. Техник хатаны төзəтүгə кагылышлы документларны (беркетелгəн
документлар белəн бергə техник хатаны төзəтү турында мөрəҗəгать,
Министрлык карарына үзгəрешлəр кертү турында акт, үзгəрешлəр кертелгəн
түлəүсез файдалану шартнамəсен (техник хаталарны төзəтеп) Бүлек белгече
Министрлыкта булган түлəүсез файдалану шартнамəсе нөсхəсенə беркетə.

4. Дəүлəт хезмəте күрсəтүне контрольдə тоту тəртибе һəм формалары

4.1. Дəүлəт хезмəте күрсəтүнең административ процедуралар белəн
билгелəнгəн гамəллəр эзлеклелеге саклануын дəүлəт хезмəте күрсəтүдə
катнашучы Идарə (бүлек) җитəкчелəре əлеге Регламент нигезлəмəлəрен үтəү
һəм башкаруны күзəтү юлы белəн контрольдə тота.

4.2. Дəүлəт хезмəте күрсəтүне Министрлыкның вазыйфаи затлары
контрольдə тота. Контрольдə тотучы вазыйфаи затларның вəкалəтлəре
Министрлык идарəлəре (бүлеклəре) турында нигезлəмəлəр һəм вазыйфаи
регламентлар белəн билгелəнə.

Дəүлəт хезмəте күрсəтүнең тулылыгын һəм сыйфатын контрольдə тоту
тикшерүлəр үткəрүне, гариза бирүчелəрнең дəүлəт хезмəте күрсəтүче вазыйфаи
затларның кылган (кылмаган) гамəллəре турында шикаятьлəр булган
мөрəҗəгатьлəрен карап, карарлар кабул итүне һəм гариза бирүченең
мөрəҗəгатенə җаваплар əзерлəүне үз эченə ала.

Административ процедураларның үтəлешен контрольдə тоту формалары
булып түбəндəге тикшерүлəр тора:

эш башкаруны алып бару;
документлар карау нəтиҗəлəренең закон талəплəренə (əлеге Регламентка)

туры килүе;
документлар кабул итү срокларын һəм тəртибен саклау;
дəүлəт хезмəте күрсəтелгəндə нəтиҗəлəр бирү срогы һəм тəртибе саклану.
Тикшерүлəр планлы (эш планнары нигезендə гамəлгə ашырыла) һəм

планнан тыш булырга мөмкин (гариза бирүченең мөрəҗəгате буенча).
4.3. Үткəрелгəн тикшерүлəр нəтиҗəлəре буенча гариза бирүчелəрнең

хокукларын бозулар ачыкланган очракта, дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен җаваплы
вазыйфаи затлар Россия Федерациясе законы нигезендə җаваплылыкка тартыла.

4.4. Дəүлəт хезмəте күрсəтүне гражданнар, аларның берлəшмəлəре һəм
оешмалары ягыннан контрольдə тоту Идарə эшчəнлегенең дəүлəт хезмəте
күрсəтүдəге ачыклыгы, дəүлəт хезмəте күрсəтү тəртибе турында тулы, актуаль
һəм дөрес мəгълүмат алу һəм дəүлəт хезмəте күрсəтү барышында
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мөрəҗəгатьлəрне (шикаятьлəрне) судка кадəр карау мөмкинлеге аша гамəлгə
ашырыла.

5. Министрлыкның, Министрлыкның вазыйфаи затының яисə
дəүлəт хезмəткəренең карарларына, кылган (кылмаган)

гамəллəренə карата судка кадəр (судтан тыш) тəртиптə шикаять
белдерү

5.1. Гариза бирүчелəр Министрлыкның, Министрлыкның вазыйфаи
затының яки дəүлəт хезмəткəренең карарларына, кылган (кылмаган)
гамəллəренə карата шикаять белдерүгə хокуклы.

Министрның карарларына, кылган (кылмаган) гамəллəренə шикаять
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына бирелə

Министр урынбасарының, дəүлəт хезмəткəренең карарларына, кылган
(кылмаган) гамəллəренə шикаять министр исеменə бирелə.

5.2. Шикаять язмача кəгазьдə яисə электрон формада бирелə.
5.3. Шикаять почта аша, күпфункцияле үзəк аша, “Интернет” мəгълүмат-

телекоммуникация челтəреннəн файдаланып дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр
күрсəтү буенча күпфункцияле үзəкнең ераклаштырылган эш урыны аша, рəсми
сайт (http://mzio.tatarstan.ru), Татарстан Республикасының Дəүлəти һəм
муниципаль хезмəт күрсəтүлəр порталы (http://uslugi.tatar.ru), Дəүлəти һəм
муниципаль хезмəт күрсəтүлəрнең (функциялəрнең) бердəм порталы
(http://www.gosuslugi.ru) аша җибəрелергə, шулай ук гариза бирүчене шəхсəн
кабул итү барышында кабул ителергə мөмкин.

5.4. Гариза бирүче шикаять белəн мөрəҗəгать итə ала, шул исəптəн
түбəндəге очракларда:

1) дəүлəт хезмəте күрсəтү турында гариза бирүченең запросын теркəү
срогы бозылганда;

2) дəүлəт хезмəте күрсəтү срогы бозылганда;
3) гариза бирүчедəн дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен Россия Федерациясенең

норматив-хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив-
хокукый актларында күздə тотылмаган документлар талəп иткəндə;

4) дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен гариза бирүчедəн Россия Федерациясе
норматив-хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив-
хокукый актларында күздə тотылган документларны кабул итеп алудан баш
тартканда;

5) дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тартканда, əгəр баш тартуга нигезлəр
федераль законнар һəм Россия Федерациясенең алар нигезендə кабул ителгəн



24

башка норматив-хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив-
хокукый актлары нигезендə күздə тотылмаса;

6) дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен гариза бирүчедəн Россия Федерациясенең
норматив-хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив-
хокукый актларында күздə тотылмаган түлəү талəп иткəндə;

7) Министрлык, Министрлыкның вазыйфаи заты дəүлəт хезмəте күрсəтү
нəтиҗəсендə бирелгəн документлардагы ялгыш язуларны һəм хаталарны
төзəтүдəн баш тартканда яки мондый төзəтүлəрнең билгелəнгəн срогын
бозганда.

5.5. Шикаять түбəндəге мəгълүматлардан торырга тиеш:
1) карарларына һəм кылган (кылмаган) гамəллəренə шикаять белдерелгəн

Министрлыкның, аның вазыйфаи затының яки дəүлəт хезмəткəренең исеме;
2) гариза бирүче физик затның фамилиясе, исеме, əтисенең исеме

(булганда), яшəү урыны турында мəгълүматлар, мөрəҗəгать итүче юридик
затның урнашкан урыны турында мəгълүматлар, шулай ук элемтəгə керү өчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булганда)
һəм мөрəҗəгать итүчегə җавап җибəрелергə тиешле почта адресы;

3) Министрлыкның, аның вазыйфаи затының яки дəүлəт хезмəткəренең
шикаять белдерелə торган карарлары һəм кылган (кылмаган) гамəллəре
турында мəгълүматлар;

4) гариза бирүченең Министрлыкның, аның вазыйфаи затының яки
дəүлəт хезмəткəренең карары һəм кылган (кылмаган) гамəллəре белəн
килешмəвенə дəлиллəре. Гариза бирүче үз дəлиллəрен раслый торган
документлар (булганда) яки аларның күчермəлəрен тапшыра ала.

5.6. Министрлыкка кергəн шикаять теркəлгəн көненнəн алып унбиш эш
көне эчендə шикаятьлəрне карап тикшерүгə вəкалəте булган вазыйфаи зат
тарафыннан карап тикшерелергə тиеш, Министрлык, аның вазыйфаи заты
гариза бирүчедəн документларын кабул итеп алудан баш тартуга яки ялгыш
язуларны һəм хаталарны төзəтүдəн баш тартуга яки мондый төзəтүлəрнең
билгелəнгəн срогын бозуга карата шикаять белдерелгəн очракта - аны теркəгəн
көннəн алып биш эш көне эчендə.

5.7. Министрлык шикаятьне карап тикшерү нəтиҗəлəре буенча түбəндəге
карарларның берсен кабул итə:

1) шикаятьне канəгатьлəндерə, шул исəптəн дəүлəт хезмəте күрсəтүче
орган тарафыннан кабул ителгəн карарны юкка чыгару рəвешендə, дəүлəт
хезмəте күрсəтү нəтиҗəсендə бирелгəн документларда Министрлык
тарафыннан җибəрелгəн ялгыш язуларны һəм хаталарны төзəтү, Россия
Федерациясенең норматив-хокукый актлары, Татарстан Республикасының
норматив-хокукый актлары нигезендə түлəтү күздə тотылмаган акча
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средстволарын гариза бирүчегə кире кайтарып бирү рəвешендə, шулай ук
башка рəвешлəрдə;

2) шикаятьне канəгатьлəндерүдəн баш тарта.
5.8. Əлеге Регламентның 5.7 пунктында күрсəтелгəн карар кабул

ителгəннəн соң килүче көннəн дə соңга калмыйча, гариза бирүчегə язмача һəм,
гариза бирүченең телəгенə карап, электрон рəвештə шикаятьне карап тикшерү
нəтиҗəлəре турында нигезле җавап җибəрелə.

5.9. Шикаятьлəрнең Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетында
карап тикшерү Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан
билгелəнгəн тəртиптə башкарыла.

5.10. Шикаятьне карау барышында яки аның нəтиҗəлəре буенча,
административ хокук бозу билгелəре яки җинаять ачыкланса, шикаятьлəрне
карау вəкалəтлəре бирелгəн вазыйфаи зат булган материалларны тиз арада
прокуратура органнарына юллый.
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Татарстан Республикасы милкендə
булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте
күрсəтүнең теркəлгəн Административ
регламентына   1 нче кушымта

  Киңəш ителгəн форма

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт
мөнəсəбəтлəре министрына

Җир кишəрлеген түлəүсез файдалануга бирү турында гариза

__________________________________________________________________________________
                     (юридик затның атамасы, физик затның фамилиясе, исеме, əтисенең исеме)
  _______________________________________________________________________________,
          (гариза бирүченең интересларын яклаган вəкил - физик затның фамилиясе, исеме, əтисенең
исеме, юридик затларның вəкиле өчен – өстəмə рəвештə вəкилнең вазыйфасы)
 ____________________________________________________________ нигезендə эш итеп
                                         (вəкилнең вəкалəтлəрен раслаучы документ исеме)

____________________________________________________________________________ өчен
        (җир кишəрлеген файдалану максаты күрсəтелə)

_________________________________________________________________ хокукында булган
                                              (хокукның исеме)
Россия Федерациясе Җир Кодексының. 39.10 ст., 2 п. туры китереп, түлəүсез файдалану хокукында

___________________________________________________ җир кишəрелеген бирүне үтенə.
                    (җир кишəрелегенең урыны, гомуми мəйданы күрсəтелə)

Гариза бирүчелəр турында мəгълүмат (гариза бирүчелəр):
Юридик зат өчен реквизитлар
(ОГРН, ИНН, адрес (урнашу
урыны)
Физик зат өчен (юридик затның
вəкиле) паспорт мəгълүматы
(серия, номер, кем һəм кайчан биргəн,
подразделение коды, теркəлү
адресы),
Яшəү адресы (теркəлү адресы белəн
туры килмəгəн очракта), ИНН
Контакт өчен телефон, почта
адресы һəм (яисə) электрон почта
адресы
Җир кишəрлеге турында белешмə
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Җир кишəрлеге əлеге документ һəм
(яисə) əлеге проектта каралган
объектларны урнаштыру өчен
бирелгəн очракта территориаль
планлаштыру документын һəм (яисə)
территорияне планлаштыру проектын
раслау турында карарның
реквизитлары
Соралган җир кишəрлеге яңа
барлыкка килгəн яки аның чиклəре
əлеше карар нигезендə аныкланган
очракта җир кишəрлеген бирү
турында алдан килешенү карары
реквизитлары

“Персональ мəгълүматлар турында” 27.07.2006 ел, №152-ФЗ Федераль законга туры
китереп, мин 420043,   ТР,    Казан ш., Вишневский ур., 26 й. Адресында урнашкан Татарстан
Республикасы җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгына (оператор) персональ
мəгълүматны эшкəртергə (əлеге гаризада күрсəтелгəн персональ мəгълүматны җыюны,
яздыруны, системалаштыруны, туплауны, саклауны, аныклауны (яңарту, үзгəртү),
файдалану, тапшыру (тарату, бирү), блоклауны, бетерүне, юкка чыгаруны да кертеп,
автоматлаштыру чаралары белəн яки алардан башка кылынган гамəл (операция) яисə
гамəллəр (операциялəр) белəн эшкəртергə рөхсəт бирəм. Мəгълүматның дөреслеген раслыйм.

Əлеге килешү гариза имзаланган көннəн башлап язма рəвештə килешүне кире
соратып алган көнгə кадəр гамəлдə була.

Гариза бирүченең имзасы  (_______№_________________________ышанычнамə буенча вəкил
 _______________________________________/_______________________/

(вəкилнең фамилия, имя, əтисе исеме, имзасы)

М.П. (мөһер булганда)

Гариза кабул ителде: "___"__________ 20__ г.
_______/____________________/гаризаны алган белгечнең имзасы, фамилиясе, инициаллары)
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Җир кишəрлеген түлəүсез файдалануга
бирү турында гаризага кушымта

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт
мөнəсəбəтлəре министрлыгына

_________________ кадастр номерлы җир кишəрлегендə урнашкан күчемсез
милек объектларының исемлеге

Күчемсез милек
объектының исеме

Күчемсез милек объектының
кадастр (инвентарь) номеры

Күчемсез милек
объектының адрес

ориентиры

Җир кишəрлегендə _____________________________ адресы белəн урнашкан
____________________ га мəйдан билəп торган бөтен биналар һəм корылмалар
____________________________________________________________ ________________

Хəзерге вакытта____________________________________________ милке булып санала.
                                                                             (оешманың исеме),

Өченче затларның хокуклары һəм претензиялəре юк.
Җир кишəрелегендə урнашкан, башка юридик (физик) затларның милке булган (хуҗалык

алып бару, оператив идарə) күчемсез милек объектлары:
бар (хокук иялəрен күрсəтергə) ________________________________
юк
Җир кишəрелегендə урнашкан  мобилизация билгелəнешендəге һəм гражданнар оборонасы

объектлары:
бар (санап үтəргə): ____________________________________________
юк

Җитəкче  ____________________________ фамилия, инициаллар
(имза)

М.П. (мөһер булганда)
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Татарстан Республикасы милкендə
булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте
күрсəтүнең теркəлгəн Административ
регламентына  2 нче кушымта

ТР Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгында түлəүсез файдалану
хокукында җир кишəрлеге бирү турында мөрəҗəгатьлəр үтү бите

Заявитель ______________________________________________
Регистрационный (входящий) номер ________________________

/п

Министрлыкның структур
бүлекчəсе

Алу датасы Имза Тапшыру
датасы

Имза

1.
Эш башкару һəм контроль бүлеге

2.
Җир ресурслары идарəсенең дəүлəт
җирлəреннəн нəтиҗəле файдалану
бүлеге белгече

Килештерүлəр:

3.
Җир ресурслары идарəсенең дəүлəт
җирлəреннəн нəтиҗəле файдалану
бүлеге мөдире

4.
Җир ресурслары идарəсе башлыгы

5.
Хокук идарəсе белгече

6.
Хокук идарəсе мөдире

7.
Министрның беренче урынбасарының
кабул итү бүлмəсе (документларны
имзалау)

8.
Министрның кабул итү бүлмəсе
(документларны имзалау)

9.
Эш башкару һəм контроль бүлеге
(документларны рəсмилəштерү һəм
теркəү)



30

Татарстан Республикасы милкендə
булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте
күрсəтүнең теркəлгəн Административ
регламентына 3 нче кушымта

Дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту өчен нигезлəр

1) җир кишəрлеге бирү турында җир законнары буенча торглар
үткəрмичə бирү алу хокукы булмаган зат мөрəҗəгать итə;

2) җир кишəрлеген бирү турындагы гаризада күрсəтелгəн җир кишəрлеге
даими (вакыты чиклəнмəгəн) файдалану, түлəүсез файдалану, гомерлеккə мирас
ителгəн билəмəлəр яки аренда хокукында бирелгəн; җир кишəрлеге бирү
турында гариза белəн əлеге хокуклары булган кеше мөрəҗəгать итүе яисə җир
кишəрлеге бирү турында гаризаның РФ ҖКның 39.10 статьясының 2 пункты 10
подпунктына туры китереп бирелгəн булуы чыгарма булып тора.

3) җир кишəрлеген бирү турындагы гаризада күрсəтелгəн җир кишəрлеге
яшелчəчелек, бакчачылык, дача хуҗалыгы яки индивидуаль торак төзелеше
максатларында территорияне комплекслы үзлəштерү өчен гражданнар
тарафыннан төзелгəн коммерциячел булмаган оешмаларга бирелгəн; əлеге
коммерциячел булмаган оешманың əгъзасы яисə, җир кишəрлеге гомуми
файдаланыла торган милеккə кергəн очракта, əлеге коммерциячел булмаган
оешма гариза белəн мөрəҗəгать иткəн очраклар чыгарма булып тора;

4) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлегендə гражданнарга яки юридик затларга караган биналар, корылмалар,
төзелеп бетмəгəн объектлар урнашкан; корылма (шул исəптəн, төзелеп
бетмəгəн корылма) җир кишəрлегендə сервитут шартларында урнашкан
очраклар яки җир кишəрлегендə РФ ҖКның 39.36 статьясының 3 пунктында
каралган объект урнаштырылган һəм ул җир кишəрлеген рөхсəт ителгəнчə
файдаланырга комачауламый, яисə җир кишəрлеген үзенə бирү турындагы
гариза белəн əлеге бинаның, корылманың, төзелеп бетмəгəн объектның
хосусый милек иясе мөрəҗəгать иткəн очраклар чыгарма булып тора;

5) җир кишəрлеген бирү турындагы гаризада күрсəтелгəн җир
кишəрлегендə дəүлəти яки муниципаль милек булган биналар, корылмалар,
төзелеп бетмəгəн объектлар урнашкан; корылма (шул исəптəн, төзелеп
бетмəгəн корылма) җир кишəрлегендə сервитут шартларында урнашкан
очраклар яисə җир кишəрлеген үзенə бирү турындагы гариза белəн əлеге
бинаның, корылманың, төзелеп бетмəгəн объектка хокукы булган зат
мөрəҗəгать иткəн очраклар чыгарма булып тора;
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6) җир кишəрлеген бирү турындагы гаризада күрсəтелгəн җир кишəрлеге
əйлəнештəн алынган булса яисə əйлəнеше чиклəнгəн булып, җир кишəрлеге
бирү турындагы гаризада күрсəтелгəн хокук буенча бирергə ярамый;

7) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлеге дəүлəт ихтыяҗларына резервка куелган булып, гариза бирүче җир
кишəрлеген милек итеп даими (вакыты чиклəнмəгəн) файдалануга яисə җир
кишəрлеген арендага җир кишəрлеген резервка кую турында карар гамəлдə
булганнан озаграк вакытка түлəүсез файдалануга бирү турында мөрəҗəгать
итсə; җир кишəрлеген резервка кую максатыннан бирү чыгарма булып тора;

8) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлеге төзелгəн территориянең үсеше турында башка зат белəн шартнамə
төзелгəн территория чиклəрендə урнашкан; җир кишəрлеген үзенə бирү
турындагы гариза белəн шушы җир кишəрлегендə урнашкан бинаның,
корылманың, төзелеп бетмəгəн объектның хосусый милек иясе яки əлеге җир
кишəрлегенə хокукы булган зат  мөрəҗəгать иткəн очраклар чыгарма булып
тора;

9) җир кишəрлеген бирү турындагы гаризада күрсəтелгəн җир кишəрлеге
төзелгəн территориянең үсеше турында башка зат белəн шартнамə төзелгəн
территория чиклəрендə урнашкан, яисə җир кишəрлеге башка зат белəн
территорияне комплекслы үзлəштерү турында шартнамə төзелгəн җир
кишəрлегеннəн ясалган; җир кишəрлеге федераль əһəмияткə ия объектлар,
региональ əһəмияткə ия объектлар яки җирле əһəмияткə ия объектларны
урнаштыруга билгелəнгəн булып, җир кишəрлеген бирү турында əлеге
объектларны төзергə вəкалəтле затның мөрəҗəгате чыгарма булып тора;

10) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлеге башка зат белəн территорияне комплекслы үзлəштерү турында
шартнамə яисə төзелгəн территориянең үсеше турында шартнамə төзелгəн җир
кишəрлегеннəн ясалган һəм территориянең планы буенча расланган
документациягə ярашлы рəвештə федераль əһəмияткə ия объектлар, региональ
əһəмияткə ия объектлар яки җирле əһəмияткə ия объектларны урнаштыруга
билгелəнгəн; җир кишəрлеген арендага алу турында гариза белəн территорияне
комплекслы үзлəштерү турында шартнамə яисə төзелгəн территориянең үсеше
турында шартнамə төзелгəн һəм əлеге объектларны төзү йөклəмəсе булган
затның мөрəҗəгать итүе чыгарма булып тора;

11) җир кишəрлеген файдалануга рөхсəт җир кишəрлеге бирү турында
мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир кишəрлеген файдалану максатларына туры
килми; территориянең планлаштыруның расланган проектына туры китереп
линияле объект урнаштыру очраклары чыгарма булып тора;
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12) җир кишəрлеген мөрəҗəгать ителгəн хокук төре буенча бирү
каралмаган;

13) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлегенə карата рөхсəт ителгəн файдалану төре билгелəнмəгəн:

14) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлеге җирлəрнең билгеле категориялəренə кертелмəгəн;

15) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлегенə карата аны бирү буенча алдан килештерелгəн һəм ул гамəлдəн
чыкмаган, мөрəҗəгать белəн əлеге карарда күрсəтелмəгəн башка кеше чыккан;

16) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлеге дəүлəти һəм муниципаль ихтыяҗлар өчен алынган һəм мөрəҗəгатьтə
күрсəтелгəн җир кишəрлеген бирү максатлары  əлеге җир алынган максатларга
туры килми; əлеге җир кишəрлегендə урнашкан күпфатирлы йорт тузган һəм
сүтелергə яисə төзеклəндерелергə тиеш дип танылу сəбəпле, җир кишəрлеге
дəүлəти һəм муниципаль ихтыяҗлар өчен алынган булу чыгарма булып тора;

17) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлегенең чиклəре “Күчемсез милекнең дəүлəт кадастры турында”
Федераль законга туры китереп аныкланырга тиеш;

18) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлегенең мəйданы җир кишəрлегенең урнашу схемасына, территориялəрне
межалау проектына туры китереп ясалган булса да, аларда күрсəтелгəннəн ун
проценттан да күбрəккə артып китə;

19) җир кишəрлеген бирү турындагы мөрəҗəгатьтə күрсəтелгəн җир
кишəрлеге аукцион предметы булып тора, аны үткəрү турында белдерү РФ
ҖКның 39.11 статьясының 19 пунктына туры китереп урнаштырылган;

20) мөрəҗəгатьтə күрсəтелеп соралган җир кишəрлеге буенча РФ ҖКның
39.11 статьясының 4 пункты 6 подпунктында каралганча аны сату өчен яисə
əлеге җир кишəрлеге РФ ҖКның 39.11 статьясының 4 пункты 4 подпунктын
туры китереп ясалган булса аны арендага алу өчен шартнамə төзү хокукына
аукцион үткəрү турында белдерү  кергəн һəм вəкалəтле орган РФ ҖКның 39.11
статьясының 8 пункты нигезендə аны үткəрүдəн баш тарту турында карар кабул
итмəгəн.
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Татарстан Республикасы милкендə
булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте
күрсəтүнең теркəлгəн Административ
регламентына  4 нче кушымта

Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез файдалануга бирү буенча
дəүлəт хезмəте күрсəтүнең гамəллəр эзлеклелеге блок-схемасы

Гариза бирүче

      Эш башкару бүлеге белгече

      Бүлек белгече

Бүлек белгече

         Бүлек башлыгы

         Идарə башлыгы

Гариза бирүче (аның вəкиле) əлеге Регламентның 2.5
пунктында күрсəтелгəн документлар беркетелгəн
мөрəҗəгатьне тапшыра

Мөрəҗəгать, документлар

Документларны кабул итү, мөрəҗəгатьне һəм
документларны теркəү, документларны кабул итүдəн баш
тарту өчен нигез булу-булмавын тикшерү (Бүлек белгече
белəн берлектə)

1 көн

Министрлык карары проекты, түлəүсез
файдалану карары проекты, түлəүсез
файдалану шартнамəсе проекты, шартнамə
проектына бергə теркəп җибəрелə торган
хат яисə баш тарту турында карар

Дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту өчен əлеге Регламентның 2.9
пунктында күрсəтелгəн нигезлəрнең булуын тикшерə, Министрлык
карары проектын, түлəүсез файдалану карары проектын, түлəүсез
файдалану шартнамəсе проектын, шартнамə проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат яисə баш тарту турында карар əзерли.

Министрлык карары проектын, түлəүсез файдалану карары проектын,
түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын, шартнамə проектына бергə
теркəп җибəрелə торган хат яисə баш тарту турында карарны карап чыга
һəм килештерə

2көн

Килештерелгəн Министрлык карары
проекты, түлəүсез файдалану карары
проекты, түлəүсез файдалану шартнамəсе
проекты, шартнамə проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат яисə баш тарту
турында карар

Министрлык карары проектын, түлəүсез файдалану карары проектын,
түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын, шартнамə проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат яисə баш тарту турында карарны карап чыга һəм
килештерə 2 көн

Гариза
бирүче

ФСХ ТРИгə, Росреестрга ТРИгз,
“ТР ФКП” ФДБга запрослар
                                            5 көн

Килештерелгəн Министрлык карары
проекты, түлəүсез файдалану карары проекты,
түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты,
шартнамə проектына бергə теркəп җибəрелə
торган хат яисə баш тарту турында карар

Документлар кабул итүдəн баш
тарту, кире кайтарылган
мөрəҗəгать һəм документлар

Кабул ителгəн, теркəлгəн, Бүлеккə
юлланган документлар

«ТР Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре
министрлыгында түлəүсез файдалану
хокукында җир кишəрлеге бирү турында
мөрəҗəгатьлəр үтү битен» тутыра һəм
ФСХ ТРИгə, Росреестр ТРИга, “ТР ФКП”
ФДБга запрослар юллый 4 көн

Министрлык запросларына ФСХИ
ТРИ, Росреестр ТРИ, “ТР ФКП”
ФДБ əзерлəгəн мəгълүматлар
(документлар)
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             Бүлек белгече

                 Хокук идарəсе белгече

Хокук идарəсе башлыгы

                 Бүлек белгече

    Хокук идарəсе башлыгы

Бүлек белгече

Министрның беренче урынбасары

Килештерелгəн Министрлык карары проекты, түлəүсез
файдалану шартнамəсе проекты яисə баш тарту турында
карар проекты яки Министрлык карары проектына һəм
түлəүсез файдалану шартнамəсе проектына, баш тарту
турында карар проектына кисəтүлəр булган очракта,
хокук идарəсе бəялəмəсе проекты

Министрлык карары проектына, түлəүсез файдалану
шартнамəсе проектына, яисə баш тарту турында карарга
хокукый экспертиза (шул исəптəн, коррупциягə
каршы экспертиза) ясый                                    2 көн

Министрлык карары проектын, түлəүсез файдалану
шартнамəсе проектын яисə баш тарту турында карарны
килештерə, кимчелеклəр булган очракта хокук идарəсе
бəялəмəсен имзалый.
                                                                                  2 көн

Килештерелгəн Министрлык карары проекты,
түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты яисə
баш тарту турында карар

Министрлык карары проекты, түлəүсез файдалану карары проекты,
түлəүсез файдалану шартнамəсе проекты, шартнамə проектына бергə
теркəп җибəрелə торган хат яисə баш тарту турында карар проектын
имзалау өчен министрлыкның беренче урынбасарына юллый

Министрлыкның беренче урынбасарына
юлланган проектлар

Имзаланган Министрлык карары,
түлəүсез файдалану карары, түлəүсез
файдалану шартнамəсе проекты,
шартнамə проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хат яисə баш тарту
турында карар

Согласовывает сопроводительное письмо с проектом решения
КМ РТ и направляет на подпись министру или подписывает
извещение об отказе и направляет на регистрацию в отдел

делопроизводства

Министрлык карарын, түлəүсез файдалану карарын, түлəүсез
файдалану шартнамəсе проектын, шартнамə проектына бергə теркəп
җибəрелə торган хатны яисə баш тарту турында карарны имзалый
һəм теркəү өчен эш башкару бүлегенə юллый 1 көн

Министрлык карары проектын, түлəүсез файдалану карары
проектын, түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын, яисə баш тарту
турында карарны хокук идарəсенə юллый 2 көн

Хокук идарəсенə юлланган
Министрлык карары проекты, түлəүсез
файдалану карары проекты, түлəүсез файдалану
шартнамəсе проекты яисə баш тарту турында
карар

Министрлык карары проекты буенча һəм
(яки) түлəүсез файдалану шартнамəсе 7проекты
яисə баш тарту турында карар буенча хокук
идарəсе бəялəмəсе

Министрлык карары хокук идарəсе бəялəмəсендəге кимчелеклəрне
төзəтə һəм Министрлык карары проектын, түлəүсез файдалану
шартнамəсе проектын яисə баш тарту турында карар проекты кабат
хокук идарəсе башлыгына килештерергə юллый

Хокук идарəсенə килештерү өчен
юлланган Министрлык карары
проекты, түлəүсез файдалану
шартнамəсе проекты яисə баш тарту
турында карар проекты

Министрлык карары проектын, түләүсез файдалану шартнамәсе
проектын яисә баш тарту турында карар проектын килештерә
                                                                                             2 көн

Килештерелгəн Министрлык карары
проекты, түлəүсез файдалану
шартнамəсе проекты яисə баш тарту
турында карар проекты



35

Эш башкару бүлеге белгече

Эш башкару бүлеге белгече

Гариза бирүче

         Реестр бүлеге белгече,
       эш башкару бүлеге белгече

Министрлык карарын, шартнамə проектына теркəп җибəрелə
торган хатны яисə баш тарту турында карар проектын терки
һəм гариза бирүчегə теркəп җибəрə торган хат белəн бергə
түлəүсез файдалану шартнамəсе проектын яки баш тарту
турында карар проектын юллый. Министрлык карары яисə
баш тарту турында карар күчермəсен Бүлеккə юллый.

Гариза бирүчегə юлланган түлəүсез
файдалану шартнамəсе яки баш
тарту турында карар

Решение Министерства

Гариза бирүчегə (аның вəкиленə) түлəүсез файдалану
шартнамəсе проектын бирə

Бүлеккə юлланган теркəлəн
министрлык карары (баш тарту
турында карардан күчермəсе)

Гариза бирүчегə (аның вəкиленə)
тапшырылган Түлəүсез файдалану
шартнамəсе проекты

Түлəүсез файдалану шартнамəсен имзалый
                                                                            30 көн

Имзаланган түлүсез файдалану шартнамəсе

Реестр бүлеге белгече түлəүсез файдалану
шартнамəсен терки, эш башкару бүлеге белгече
шартнамəне гариза бирүчегə юллый
                                                                        1 көн

Теркəлгəн һəм гариза бирүчегə юлланган
түлəүсез файдалану шартнамəсе
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Татарстан Республикасы милкендə
булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте
күрсəтүнең теркəлгəн Административ
регламентына  5 нче кушымта

                                                                                                       Киңəш ителгəн форма

Татарстан Республикасы Җир һəм
мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрына

Техник хатаны төзəтү турында гариза

_____________________________________________________________________________
(юридик зат атамасы, физик затның, шəхси эшмəкəрнең Ф.И.АИ)
 _______________________________________________________________________________,
                    (Ф.И. АИ. , вəкилнең вазыйфасы)

____________________________________________________________ нигезендə эш итүче
                                         (вəкилнең вəкалəтлəрен раслаучы документ)
Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез бирү буенча

дəүлəт хезмəте күрсəткəндə җибəрелгəн техник хатаны төзəтүне һəм Татарстан Республикасы
Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгының «____»_________ 20______ел. №________
карарына тиешле үзгəртүлəрне кертүне үтенə

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгының
«____» _________ 20______г. №________карарында
______________________________________________________________ дип язылган
Дөрес белешмə:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Түбəндəге документларны терким:
1.
2.
3.

Гариза бирүче (гариза бирүчелəр) турында белешмə:

Түбəндəге документларны беркетəм:
1.
2.
3.

Гариза бирүчелəр турында мəгълүмат (гариза бирүчелəр):
Юридик зат өчен реквизитлар
(ОГРН, ИНН, адрес (урнашу
урыны)
Физик зат өчен (юридик затның
вəкиле) паспорт мəгълүматы
(серия, номер, кем һəм кайчан биргəн,
подразделение коды, теркəлү
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адресы),
Яшəү адресы (теркəлү адресы белəн
туры килмəгəн очракта), ИНН
Контакт өчен телефон, почта
адресы һəм (яисə) электрон почта
адресы
Җир кишəрлеге турында белешмə
Җир кишəрлеге əлеге документ һəм
(яисə) əлеге проектта каралган
объектларны урнаштыру өчен
бирелгəн очракта территориаль
планлаштыру документын һəм (яисə)
территорияне планлаштыру проектын
раслау турында карарның
реквизитлары
Соралган җир кишəрлеге яңа
барлыкка килгəн яки аның чиклəре
əлеше карар нигезендə аныкланган
очракта җир кишəрлеген бирү
турында алдан килешенү карары
реквизитлары
Җир кишəрлеге зарурлык булып
алынган җир кишəрлегенə алмашка
бирелə икəн, җир кишəрлегенең
дəүлəт ихтыяҗы өчен алынуы карары
реквизитлары

“Персональ мəгълүматлар турында” 27.07.2006 ел, № 152-ФЗ Федераль законга туры
китереп, мин 420043,   ТР,    Казан ш., Вишневский ур., 26 й. Адресында урнашкан Татарстан
Республикасы җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгына (оператор) персональ
мəгълүматны эшкəртергə (əлеге гаризада күрсəтелгəн персональ мəгълүматны җыюны,
яздыруны, системалаштыруны, туплауны, саклауны, аныклауны (яңарту, үзгəртү),
файдалану, тапшыру (тарату, бирү), блоклауны, бетерүне, юкка чыгаруны да кертеп,
автоматлаштыру чаралары белəн яки алардан башка кылынган гамəл (операция) яисə
гамəллəр (операциялəр) белəн эшкəртергə рөхсəт бирəм. Мəгълүматның дөреслеген раслыйм.

Əлеге килешү гариза имзаланган көннəн башлап язма рəвештə килешүне кире
соратып алган көнгə кадəр гамəлдə була.

Гариза бирүченең имзасы  (_______№_________________________ышанычнамə буенча вəкил
 _______________________________________/_______________________/

(вəкилнең фамилия, имя, əтисе исеме, имзасы)

М.П. (мөһер булганда)

Гариза кабул ителде: "___"__________ 20__ г.
_______/____________________/гаризаны алган белгечнең имзасы, фамилиясе, инициаллары)
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Татарстан Республикасы милкендə
булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез
файдалануга бирү буенча дəүлəт хезмəте
күрсəтүнең теркəлгəн Административ
регламентына  кушымта (белешмəлек)

Татарстан Республикасы милкендə булган җир кишəрлеклəрен түлəүсез файдалануга бирү
буенча дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгы

Вазыйфа Телефон Электрон адресы
Министр
Хамаев Азат Кыям улы

221-40-00 mzio@tatar.ru

Министрның беренче урынбасары
Демидов Сергей Анатольевич

221-40-01 mzio@tatar.ru

Җир ресурслары идарəсе башлыгы
Миндубаева Гүзəл Эдуард кызы

221-40-30 Guzel.Mindubaeva@tatar.ru

Җир ресурслары идарəсенең Дəүлəт
җирлəреннəн нəтиҗəле файдалану бүлеге
мөдире Галиев Артур Ирек улы

221-40-89 Artur.Galiev@tatar.ru

Канцелярия эшлəрен алып бару һəм
контрольдə тоту бүлеге

 Румянцева Гөлнур Нияз кызы

221-40-81
221-40-83
221-40-79

Gulnur.Rumyanceva@tatar.ru

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты, Агросəнəгать комплексы, җир
мөнəсəбəтлəре һəм куллану базары идарəсе

Вазыйфа Телефон Электрон адресы
Агросəнəгать комплексы, җир
мөнəсəбəтлəре һəм куллану базары идарəсе
Мостафин Айрат Рафинант улы

264-77-15 Ayrat.Mustafin@tatar.ru

Идарə башлыгы урынбасары
Аксанов Валерий Аркадьевич

264-76-89 Valeriy.Aksanov@tatar.ru
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