
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Татарстан Республикасында яшҽҥче 

картасы проектын, Татарстан 

Республикасында яшҽҥчелҽр картасы 

реестрының Веб-сервисына һҽм Татарстан 

Республикасында яшҽҥче картасын чыгару 

(кабат чыгару) өчен кирҽкле мҽгълҥматка 

керҥ мөмкинлеген гамҽлгҽ ашыруда 

катнашучы кредит оешмаларына дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥнең административ 

регламентын раслау турында 

 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан дҽҥлҽт 

хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең   административ  регламентларын эшлҽҥнең  һҽм раслауның 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  02.11.2010 № 880 карары белҽн 

расланган тҽртибе нигезендҽ               БОЕРЫК БИРҼМ: 

 

1. Кушымта итеп бирелҥче Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы 

проектын, Татарстан Республикасында яшҽҥчелҽр картасы реестрының Веб-

сервисына һҽм Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару (кабат чыгару) 

өчен кирҽкле мҽгълҥматка керҥ мөмкинлеген гамҽлгҽ ашыруда катнашучы кредит 

оешмаларына дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең административ регламентын расларга. 

2.  Татарстан Республикасы мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ министры 

урынбасары Т.И. Зариповка Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы проектын, 

Татарстан Республикасында яшҽҥчелҽр картасы реестрының Веб-сервисына керҥ 

мөмкинлеген гамҽлгҽ ашыруда катнашучы кредит оешмаларына бирҥ буенча 

документларга имза салу вҽкалҽтен тапшырырга. 

3. Ҽлеге боерыкның ҥтҽлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ министры урынбасары Т.И. Зариповка йөклҽргҽ. 

 

 

 

Татарстан Республикасы Премьер-

министры урынбасары 

 
Р.А. Шҽйхетдинов 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МҼГЪЛҤМАТЛАШТЫРУ ҺҼМ 

ЭЛЕМТҼ МИНИСТРЛЫГЫ 
 

ПРИКАЗ                                                            БОЕРЫК 

 
           .                01.07.2016                              г.Казань                               №                 П-92           . 

 

 
         ____________________               г.Казань           №____________________ 

 
 



 

Татарстан Республикасы  

Мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ  

министрлыгының  

 2016 елның 1 июлендҽге № П-92  

боерыгы белҽн расланды 

 

Татарстан Республикасында яшәүче картасы проектын, Татарстан 

Республикасында яшәүчеләр карталары реестрының Веб-сервисына һәм 

Татарстан Республикасында яшәүче картасын чыгару (кабат чыгару) өчен 

кирәкле мәгълүматка керү мөмкинлеген гамәлгә ашыруда катнашучы кредит 

оешмаларына дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты 

   

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Ҽлеге Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы проектын, Татарстан 

Республикасында яшҽҥчелҽр картасы реестрының Веб-сервисына һҽм Татарстан 

Республикасында яшҽҥче картасын чыгару (кабат чыгару) өчен кирҽкле 

мҽгълҥматка керҥ мөмкинлеген гамҽлгҽ ашыруда катнашучы кредит оешмаларына 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең административ регламенты Татарстан Республикасында 

яшҽҥче картасы проектын, Татарстан Республикасында яшҽҥчелҽр картасы 

реестрының Веб-сервисына һҽм Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын 

чыгару (кабат чыгару) өчен кирҽкле мҽгълҥматка керҥ мөмкинлеген гамҽлгҽ 

ашыруда катнашучы кредит оешмаларына дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең (алга таба – 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ)  

Стандартын һҽм тҽртибен билгели.    

1.2. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҥчелҽр: «Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы» 

проектында катнашучы кредит оешмалары (алга таба – гариза бирҥче). 

1.3. Дҽҥлҽт хезмҽте Татарстан Республикасы Мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ 

министрлыгы (алга таба – Министрлык) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

1.3.1. Министрлыкның урнашкан җире: Казан шҽһҽре, Кремль ур., 8. 

Министрлыкның эш графигы: көн саен, шимбҽ һҽм якшҽмбедҽн гайре, дҥшҽмбе – 

пҽнҗешҽмбе 9.00 сҽгатьтҽн 18.00 сҽгатькҽ кадҽр, җомга көнне 9.00  сҽгатьтҽн 16.45 

сҽгатькҽ кадҽр, төшке ял 11.45 сҽгатьтҽн 12.30  сҽгатькҽ кадҽр. 

Җҽмҽгать транспорты белҽн «Почта» тукталышына кадҽр: 

- автобус № 98;  

Шҽхесне раслаучы документлар буенча кереп була. 

1.3.2. Белешмҽ өчен телефон: 8 (843) 231-77-02. 

1.3.3. Министрлыкның «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге 

(алга таба – «Интернет» челтҽре) рҽсми сайты адресы: mic.tatarstan.ru. 

1.3.4. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ турындагы мҽгълҥматны тҥбҽндҽгечҽ алырга була: 

1) гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ өчен Министрлык бинасында дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥ турында урнаштырылган, визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматы булган дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥ турындагы мҽгълҥмат стендларыннан.  



Мҽгълҥмат стендларында урнаштырыла торган мҽгълҥматка ҽлеге Регламентның 

1.3.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ турындагы белешмҽлҽр керҽ. 

2) «Интернет» челтҽре аша Министрлыкның рҽсми сайтында (mic.tatarstan.ru). 

3) Министрлыкка телдҽн (шҽхсҽн яисҽ телефоннан) мөрҽҗҽгать иткҽндҽ;  

4) язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мөрҽҗҽгать иткҽндҽ. 

1.3.5. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Министрлыкның 

Электрон Хөкҥмҽтне ҥстерҥ секторы (алга таба – Сектор)  белгече тарафыннан 

Министрлыкның рҽсми сайтында һҽм Министрлык  бинасында гариза бирҥчелҽр 

белҽн эшлҽҥ өчен куелган мҽгълҥмат стендларында урнаштырыла.  

1.4. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:  

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне оештыру турында» 27 июлендҽге 

2010 елның № 210-ФЗ Федераль закон нигезендҽ (алга таба – № 210-ФЗ Федераль 

закон) (РФ Законнар җыелмасы, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне 

исҽпкҽ алып);  

«Татарстан Республикасы Мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ министрлыгы 

мҽсьҽлҽлҽре» Татарстан Республикасы Мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ 

министрлыгы турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

06.07.2005 №318 карары белҽн расланган нигезлҽмҽ (алга таба – Нигезлҽмҽ) 

нигезендҽ кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып; 

«Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан дҽҥлҽт 

хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең административ регламентларын ҽзерлҽҥ һҽм раслау турында 

һҽм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

02.11.2010 №880 карары нигезендҽ (алга таба – №880 Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары) нигезендҽ (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карарлары һҽм кҥрсҽтмҽлҽре һҽм республика башкарма хакимияте 

органнары норматив актлары җыелмасы, 23.08.2006, № 46, ст. 2144, кертелгҽн 

ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып);   

Министрлар Кабинетының 13.05.2016 №857-р кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ, кертелгҽн 

ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

карарлары һҽм кҥрсҽтмҽлҽре һҽм республика башкарма хакимияте органнары 

норматив актлары җыелмасы, 21.06.2016, №45, ст. 1445, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне 

исҽпкҽ алып). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм төшенчҽлҽр кулланыла: 

ID язмалар – язма идентификаторы; 

Веб-сервис – Татарстан Республикасында яшҽҥчелҽр карталары Реестры белҽн 

хезмҽттҽшлек өчен веб-адрес белҽн идентификациялҽгҽн программа интерфейсы; 

ПБН – мҽҗбҥри медицина иминияте полисының бердҽм номеры; 

Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы (алга таба – яшҽҥче картасы) – карта 

хуҗасы турында ҥзендҽ визуаль (график) һҽм электрон (машинада укыла торган) 

рҽвешлҽрдҽ беркетелгҽн мҽгълҥматы булган һҽм дҽҥлҽт, муниципаль һҽм социаль 

ҽһҽмиятле хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр өчен кулланыла торган мҽгълҥматка керҥ мөмкинлеген 

тҽэмин итҥче матди саклагыч; 

кирҽкле мҽгълҥмат – Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару (кабат 

чыгару) өчен кирҽкле мҽгълҥмат, аңа тҥбҽндҽгелҽр керҽ: ИШСИН, ПБН, ID 



язмалар, җҽмҽгать транспортында йөрергҽ ташламалар булу, паспорт белешмҽлҽре 

һҽм паспорт белешмҽлҽренең дөреслеген раслау; 

«Татарстан Республикасында яшҽҥче карталары Реестры» программа белҽн тҽэмин 

итҥ – керҥе Веб-сервис ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган  Татарстан 

Республикасында яшҽҥче картасын чыгару өчен кирҽкле мҽгълҥматны җыюны һҽм 

тапшыруны башкаручы программа белҽн тҽэмин итҥ  (алга таба – Татарстан 

Республикасында яшҽҥче карталары Реестры); 

           ИШСИН – гражданның мҽҗбҥри пенсия тҽэминаты системасында 

индивидуаль  шҽхси счетының иминият номеры; 

техник хата – дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документка кертелгҽн белешмҽлҽрнең белешмҽлҽр кертҥ өчен нигез булган 

документлардагы белешмҽлҽргҽ туры килмҽвен китереп чыгаручы  хата (дөрес 

язмау, дөрес басмау, грамматик яисҽ арифметик хата йҽ шуңа охшаш хата булу); 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҥзҽге – муниципаль районнарның авыл 

җирлеклҽрендҽ урнашкан кабул итҥ һҽм документлар бирҥ, гариза бирҥчелҽргҽ 

консультация бирҥ тҽрҽзҽсе;  

Ҽлеге Регламентта дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ турында гариза дигҽндҽ (алга таба – 

гариза) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла (2010 елның 27 

июлендҽге №210-ФЗ Федераль законның 2 статьясындагы 2 пункты). Гариза 

стандарт бланкта тутырыла (Регламентка 1 нче кушымта). 

 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
  

 

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ атамасы 

һҽм аның стандартына 

карата талҽплҽр 

Стандартка карата талҽпнең 

эчтҽлеге 

Дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥне яисҽ 

талҽпне 

билгели торган 

норматив акт 

2.1.  Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

атамасы 

Татарстан Республикасында 

яшҽҥче картасы проектын, 

Татарстан Республикасында 

яшҽҥчелҽр картасы 

реестрының  Веб-сервисына 

һҽм Татарстан 

Республикасында яшҽҥче 

картасын чыгару (кабат 

чыгару) өчен кирҽкле 

мҽгълҥматка керҥ 

мөмкинлеген гамҽлгҽ ашыруда 

катнашучы кредит 

оешмаларына дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥ  

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 

13.05.2016 

№857-р 

кҥрсҽтмҽсе; 

Министрлык 

турында 

нигезлҽмҽ 

2.2. Дҽҥлҽт хезмҽтен турыдан-туры 

кҥрсҽтҥче башкарма хакимияте   

органы атамасы 

Татарстан Республикасы 

Мҽгълҥматлаштыру һҽм 

элемтҽ министрлыгы   

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 



13.05.2016 

№857-р 

кҥрсҽтмҽсе; 

Министрлык 

турында 

нигезлҽмҽ 

2.3. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсе тасвирламасы   

Татарстан Республикасында 

яшҽҥчелҽр картасы 

реестрының  Веб-сервисына 

(алга таба –  Веб-сервис) керҥ 

мөмкинлеген бирҥ  

Соратылган мҽгълҥматны 

бирҥ    

Веб-сервиска яисҽ 

мҽгълҥматка керҥ 

мөмкинлеген бирҥдҽн баш 

тарту 

 

2.4. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ срогы, 

шул исҽптҽн дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмага 

мөрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ 

алып, Россия Федерациясе  

законнары белҽн туктатып тору 

мөмкинлеге каралган очракта, 

дҽҥлҽт хезмҽте  кҥрсҽтҥне туктатып 

тору срогы       

Веб-сервиска керҥ 

мөмкинлеген бирҥ – эш 

көннҽре белҽн исҽплҽгҽндҽ 

гариза теркҽлгҽн көннҽн 4 көн 

эчендҽ. 

Мҽгълҥмат бирҥ яисҽ 

мҽгълҥмат бирҥдҽн баш тарту     

– реаль вакыт  режимында  

(техник чиклҽҥлҽр 

булмаганда). 

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥне 

туктатып тору гариза бирҥчегҽ 

ҽлеге Регламентның 3.3.1 

пункты нигезендҽ хат 

җибҽрелгҽн очракта 

башкарыла.   

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥне 

туктатып тору мөмкинлеге 

законнар белҽн каралмаган.   

 

2.5. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ өчен 

законнар яисҽ  бҥтҽн норматив 

хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның, шулай ук 

хезмҽтлҽр  кҥрсҽтҥ өчен кирҽкле 

һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр өчен  кирҽкле һҽм 

гариза бирҥче тапшырырга тиешле 

документларның  тулы исемлеге, 

аларны гариза бирҥче тарафыннан 

алу, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ 

Веб-сервиска керҥ 

мөмкинлеген алу өчен гариза 

бирҥче тҥбҽндҽгелҽрне 

тапшыра: 

1. Билгелҽнгҽн ҥрнҽктҽге 

гариза (ҽлеге Регламентка 1 

нче кушымта); 

2. Гаризаны имзалау хокукын 

раслаучы документ. 

     Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҥ 

өчен гариза бланкын гариза 

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 

13.05.2016 

№857-р 

кҥрсҽтмҽсе; 

 



дҽ, алымнары, аларны кҥрсҽтҥ 

тҽртибе      

бирҥче Министрлыкка шҽхсҽн 

мөрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга 

мөмкин. Бланкның электрон 

формасы Министрлыкның 

рҽсми сайтында урнаштырыла.  

Гариза һҽм аңа кушып 

бирелҥче документлар  гариза 

бирҥче тарафыннан кҽгазь 

саклагычларда тҥбҽндҽге 

алымнарның берсе белҽн 

җибҽрелергҽ мөмкин: 

шҽхсҽн (гариза бирҥче 

исеменнҽн эш йөртҥче зат 

тарафыннан ышанычнамҽ 

нигезендҽ); 

заказлы почта юлламасы 

белҽн, тапшырылуы турында 

хҽбҽрнамҽсе булган килеш. 

Гариза һҽм документлар,   

шулай ук гариза бирҥче 

тарафыннан көчҽйтелгҽн  

электрон имза куеп, гомуми 

файдаланудагы мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽрлҽре 

аша, шул исҽптҽн электрон  

документ рҽвешендҽ, 

«Интернет» гомуми 

файдаланудагы мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре 

аша  җибҽрелергҽ мөмкин. 

Соратылучы мҽгълҥматны алу 

өчен реаль вакыт режимында 

гариза бирҥче Татарстан 

Республикасында яшҽҥче 

карталары реестрына 

мҽгълҥмат гарызнамҽсе 

җибҽрелҽ.   

 

2.6. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ өчен 

норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле, дҽҥлҽт 

органнары, җирле ҥзидарҽ 

органнары  һҽм башка оешмалар 

карамагындагы һҽм гариза бирҥче 

алырга хокуклы документларның 

тулы исемлеге, шулай ук гариза 

бирҥче тарафыннан аларны алу 

Веб-сервиска керҥ 

мөмкинлеген алу өчен ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында 

каралган өстҽмҽ документлар  

талҽп ителми.   

Соратылучы мҽгълҥматны алу 

яисҽ аңардан баш тарту өчен 

реаль вакыт режимында 

Министрлык тарафыннан 

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 

13.05.2016 

№857-р 

кҥрсҽтмҽсе; 

 



методикалары, шул исҽптҽн 

электрон рҽвештҽ дҽ,   аларны алу 

тҽртибе; ҽлеге документлар  ҥз 

карамагында булган дҽҥлҽт органы, 

җирле ҥзидарҽ органы йҽ оешма 

атамасы 

тҥбҽндҽге мҽгълҥмат соратып 

алына: 

1.  Россия Федерациясе 

гражданы паспортының 

дөреслеген раслаучы 

паспорт белешмҽлҽре 

(Россия Федерациясе 

Эчке эшлҽр 

министрлыгында). 

2.  Мҽҗбҥри пенсия 

тҽэминаты 

системасында 

иминлҽштерелгҽн 

затның индивидуаль 

шҽхси счетының 

иминият номеры 

(Россия Федерациясе   

Пенсия фондында). 

3.  Мҽҗбҥри медицина 

иминияте полисының 

бердҽм номеры 

турында (медицина 

оешмасында). 

4.  Җҽмҽгать 

транспортында 

тҥлҽҥсез йөрҥ хокукын 

(ташламаны) раслаучы 

документ турында 

(Татарстан 

Республикасы Хезмҽт, 

халыкны эш белҽн 

тҽэмин итҥ һҽм социаль 

яклау министрлыгында 

яисҽ аның 

ведомствосындагы  

учреждениелҽрдҽ). 

2.7. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ өчен 

норматив хокукый актларда 

каралган очракларда,  дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥче башкарма 

хакимият  органы тарафыннан 

килештерҥе талҽп итҽ торган 

дҽҥлҽт хакимияте органнары 

(җирле ҥзидарҽ органнары) һҽм 

аларның структур бҥлекчҽлҽре 

исемлеге         

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥне 

килештерҥ талҽп ителми   

 



2.8. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ өчен 

кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽн баш тарту өчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге   

Веб-сервиска керҥ 

мөмкинлеген бирҥдҽн баш 

тарту өчен: 

1. Тиешле ҥрнҽктҽ булмаган 

гариза бирҥ. 

2. Тапшырылган гаризада 

нинди дҽ булса белешмҽлҽр 

булмау. 

3. Ҽлеге Регламентның 1.2 

пунктында кҥрсҽтелмҽгҽн 

затның дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥне сорап мөрҽҗҽгать 

итҥе. 

4. Гариза имзалау хокукын 

раслаучы документны бирмҽҥ. 

 

Мҽгълҥмат  грызнамҽсен 

алудан баш тарту өчен 

нигезлҽр реаль вакыт 

режимында юк. 

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 

13.05.2016 

№857-р 

кҥрсҽтмҽсе; 

 

2.9. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥне 

туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту өчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге   

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥне 

туктатып тору өчен нигезлҽр 

керҥ мөмкинлеген бирҥ 

өлешендҽ каралмаган. 

 

Соратылучы мҽгълҥматны 

реаль вакыт режимында бирҥ 

өлешендҽ туктатып  тору яисҽ 

аны кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

өчен нигез: 

1. Татарстан 

Республикасында 

яшҽҥче карталары 

Реестрында техник 

төзексезлек. 

 

Веб-сервиска керҥ 

мөмкинлеген бирҥ өлешендҽ 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥдҽн 

баш тарту өчен нигезлҽр юк.    

 

Соратылучы мҽгълҥматны 

реаль вакыт режимында бирҥ 

өлешендҽ баш тарту өчен 

нигезлҽр: 

1. Кирҽкле мҽгълҥмат 

булмау; 

 



2. Татарстан 

Республикасында 

яшҽҥче картасын  

чыгару максатларында 

мҽгълҥмат сорату. 

2.10. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽткҽн 

өчен алына торган дҽҥлҽт 

пошлинасы яисҽ бҥтҽн тҥлҽҥ 

тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре 

    

Дҽҥлҽт хезмҽте тҥлҽҥсез 

нигездҽ кҥрсҽтелҽ.    

 

2.11. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽткҽн 

өчен алына торган дҽҥлҽт 

пошлинасы яисҽ бҥтҽн тҥлҽҥ 

тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре, 

мондый тҥлҽҥнең кҥлҽмен исҽплҽп 

чыгару алымы турындагы 

мҽгълҥматны да кертеп     

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп 

ителми.   

 

2.12. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

турында гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм 

мондый дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥлҽр 

нҽтиҗҽсен алганда чират көтҥнең 

максималь срогы     

Чираты булганда хезмҽт 

кҥрсҽтелҥчене (гариза 

бирҥчене) кабул итҥнең 

максималь срогы – 15 минутка 

кадҽр. 

Беренче чиратта дҽҥлҽт 

органнарының яисҽ җирле 

ҥзидарҽ органнарының ҥз 

функциялҽрен башкаруга 

бҽйле тематик гарызнамҽлҽре 

ҥтҽлҽ. 

 

2.13. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥче 

гарызнамҽсен теркҽҥ срогы, шул 

исҽптҽн электрон рҽвештҽ дҽ    

Гариза кергҽн көннҽн соң бер 

эш көне эчендҽ   

 

2.14. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҽ 

торган биналарга, гариза бирҥчелҽр 

көтҽ торган һҽм аларны кабул итҥ 

урынына, шул исҽптҽн ҽлеге 

объектларга инвалидлар кереп йөри 

алу мөмкинлеген инвалидларны 

социаль яклау турындагы Россия 

Федерациясе  законнары нигезендҽ   

тҽэмин итҥгҽ карата,  мондый 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм    

мультимедиа мҽгълҥматка   карата 

талҽплҽр      

Булу урыны тҥбҽндҽгелҽр 

белҽн җиһазландырылырга 

тиеш: 

һаваны кондициялҽҥ 

системасы белҽн; 

  янгынга каршы система һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы 

белҽн. 

Инвалидларның дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥ урынына 

каршылыксыз кереп йөрҥе 

тҽэмин ителҽ (бинага керҥ 

урынының җайлы булуы һҽм 

бина буйлап йөрҥлҽренең 

җайлы булуы). 

 



Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥе 

тҽртибе турындагы визуаль, 

текстлы һҽм мультимедиа  

мҽгълҥмат гариза бирҥчелҽр 

өчен уңайлы урыннарда 

урнаштырыла, шул исҽптҽн  

инвалидларның чиклҽнгҽн 

мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып.   

2.15. Дҽҥлҽт хезмҽтенең мөмкин 

булуы һҽм сыйфаты кҥрсҽткечлҽре, 

шул исҽптҽн гариза бирҥченең 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелгҽндҽ 

вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 

аралашу саны һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт хезмҽтенең 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт  

кҥрсҽтҥлҽрнең кҥп функцияле 

ҥзҽклҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең 

кҥп функцияле ҥзҽклҽренең ерак   

урнашкан эш урыннарында 

кҥрсҽтелҥ мөмкинлеге, дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥмат-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып, 

мҽгълҥмат  алу мөмкинлеге   

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ  

мөмкин булуы кҥрсҽткечлҽре 

тҥбҽндҽгелҽр: 

документлар  кабул итҥ, бирҥ 

урыннарының ____________ 

җҽмҽгать транспорты йөрҥ 

зонасында урнашуы; 

кирҽкле санда белгечлҽр булу, 

шулай ук гариза бирҥчедҽн 

документлар  кабул итҥ 

урыннарының кирҽкле санда 

булуы; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

алымнары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында мҽгълҥмат  

стендларында, 

______________ мҽгълҥмат  

ресурсларында, «Интернет» 

челтҽрендҽ,  Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт  

кҥрсҽтҥлҽр порталында, 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең бердҽм 

порталында тулы мҽгълҥмат   

булу;  

  инвалидларга башка затлар 

тарафыннан дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥгҽ комачаулаучы 

каршылыкларда ярдҽм 

кҥрсҽтҥ. 

 

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ  

сыйфаты тҥбҽндҽгелҽр булмау 

белҽн характерлана: 

гариза бирҥчедҽн документлар  

кабул иткҽндҽ һҽм аңа 

документлар  биргҽндҽ 

чиратлар булмау; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ  

 



сроклары бозылулар булмау; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче  

муниципаль хезмҽткҽрлҽр  

гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) шикаятьлҽр 

булмау; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче  

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

хҽер-хаксыз мөнҽсҽбҽтенҽ, 

игътибарсызлыгына карата  

шикаятьлҽр булмау. 

 

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

турында гарызнамҽ биргҽндҽ 

һҽм дҽҥлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен 

алганда дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥче вазыйфаи зат белҽн 

гариза бирҥченең аралашуы 

бер мҽртҽбҽ була дип 

кҥзаллана.  Аралашу 

озынлыгы 30 минуттан 

артмый. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең кҥп 

функцияле ҥзҽгендҽ (алга таба 

– КФҤ), КФҤнең ерак 

урнашкан эш урыннарында 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелгҽндҽ 

консультация бирҥ, 

документлар  кабул итҥ һҽм 

аларны бирҥ КФҤ белгече 

тарафыннан башкарыла.  

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

барышы турында 

мҽгълҥматны 8 (843) 231-77-02 

белешмҽ телефоны аша яисҽ  

mic.tatarstan.ru сайттагы 

Интернет-кабул итҥгҽ 

мөрҽҗҽгать итеп алырга 

мөмкин. 

2.16. Электрон рҽвештҽ дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре    

Консультация Интернет-кабул 

итҥ аша бирелергҽ мөмкин. 

Гариза һҽм документлар № 63-

ФЗ Федераль закон һҽм  № 

210-ФЗ Федераль  закон 

нигезендҽ,   шулай ук гариза 

бирҥче тарафыннан 

 



көчҽйтелгҽн  электрон имза 

куеп, гомуми файдаланудагы 

мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн 

электрон  документ 

рҽвешендҽ, «Интернет» 

гомуми файдаланудагы 

мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽре аша  җибҽрелергҽ 

мөмкин. 

Мҽгълҥмат бирҥ турында 

гарызнамҽлҽр һҽм мҽгълҥмат 

бирҥдҽн баш тарту – реаль 

вакыт  режимында (техник 

чиклҽҥлҽр булмаганда) 

электрон рҽвештҽ җибҽрелҽ.    

 

3. Административ процедуралар (гамәлләр) составы, аларны үтәү эзлеклелеге 

һәм сроклары, аларны үтәүгә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны (гамәлләрне) электрон рәвештә үтәү үзенчәлекләре, шулай ук  

административ процедураларны дәүләт һәм муниципаль хезмәт  күрсәтүләрнең 

күп функцияле үзәкләрендә, күп функцияле үзәкнең ерак урнашкан эш 

урыннарында үтәү үзенчәлекләре  
  

3.1. Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы проектын гамҽлгҽ ашыруда 

катнашучы кредит оешмаларына Татарстан Республикасында яшҽҥче карталары 

реестрының Веб-сервисына керҥ мөмкинлеге буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥгҽ 

тҥбҽндҽге процедурлар керҽ:    

 

1) Веб-сервиска керҥ мөмкинлеген бирҥ: 

а) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ; 

б) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;  

в) гариза бирҥчегҽ дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ. 

2) Соратылучы мҽгълҥматны реаль вакыт режимында бирҥ яисҽ бирҥдҽн баш тарту:  

а) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ; 

б) гарызнамҽлҽрне кабул итҥ һҽм Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы 

чыгару өчен кирҽкле мҽгълҥматны бирҥ өчен җаваплар җибҽрҥ. 

 

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр эзлеклелегенең блок-схемасы ҽлеге 

Регламентка  3 нче кушымтада китерелҽ.    

 

3.2. Татарстан Республикасында яшҽҥче карталары реестрының Веб-сервисына керҥ 

мөмкинлеген бирҥ. 

3.2.1. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ. 

3.2.1.1. Гариза бирҥче дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҥ тҽртибе турында консультациялҽр 

алу өчен Министрлыкның Электрон Хөкҥмҽтне ҥстерҥ секторына  шҽхсҽн, телефон 

аша һҽм (яисҽ) электрон почта аша мөрҽҗҽгать итҽ. 



Сектор белгече гариза бирҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтелҥ өчен кирҽкле документлар составы, формасы һҽм эчтҽлеге буенча да. 

Сектор белгече гариза бирҥчегҽ дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҥ предметына консультация 

бирҽ, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҥ турында бланк бирҽ һҽм кирҽк чакта гариза бланкын 

тутырырга булыша.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мөрҽҗҽгать иткҽн 

көнне гамҽлгҽ ашырыла. 

        Процедуралар нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы 

һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ, гаризаны тутыру 

өчен методик ярдҽм кҥрсҽтҥ. 

3.2.2. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ  

3.2.2.1. Гариза бирҥче вҽкиле, кҽгазьдҽ килеш, йҽ почта аша заказлы хат рҽвешендҽ, 

тапшырылуы турындагы хҽбҽрнамҽсе белҽн, йҽ электрон рҽвештҽ, ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документларны кушып, ҽлеге Регламентка 

1 нче кушымта нигезендҽ Секторга гариза тапшыра (җибҽрҽ). 

Гариза керсҽ, Сектор хезмҽткҽре тҥбҽндҽгелҽрне гамҽлгҽ ашыра: 

- гаризаны һҽм документларны кабул итеп ала; 

тҥбҽндҽгелҽрне тикшерҽ: 

- документларның тулылыгын; 

- гаризаның тулылыгын, гариза рҽвеше нигезендҽ гаризада 

кҥрсҽтелергҽ тиешле мҽгълҥматның (белешмҽлҽрнең, кҥрсҽткечлҽрнең) булу-

булмавын тикшерҽ; 

- тапшырлыган гаризада кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматның (белешмҽлҽрнең, 

кҥрсҽткечлҽрнең) һҽм тапшырылган документлар комплектындагы мҽгълҥматка 

(белешмҽлҽргҽ, кҥрсҽткечлҽргҽ) туры килҥ-килмҽвен.   

Ҽлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш 

тарту өчен нигезлҽр булган очракта, Сектор белгече гаризаны теркҽҥ өчен 

каршылыклар булуы турында гариза бирҥчегҽ телдҽн (шҽхсҽн кабул иткҽндҽ) яисҽ 

язма рҽвештҽ хҽбҽр итҽ һҽм, шушы тапшырылган документларда ачыкланган 

җитешсезлеклҽрнең эчтҽлеген язма рҽвештҽ аңлатып, аңа документларны кире 

кайтара. 

Гариза бирҥче гаризаны шҽхсҽн тапшырмаган һҽм аның талҽбе буенча тапшырлыган 

очракта, гариза һҽм тапшырылган документлар, документларны кабул итҥдҽн баш 

тарту өчен ачылган нигезлҽрне кҥрсҽтеп, җитешсезлеклҽрне бетерҥ кирҽклеге 

турында җавап ҽзерлҽҥ өчен теркҽлҽ.  

Гариза бирҥче гаризаны шҽхсҽн тапшырмаган (заказлы хат рҽвешендҽ яисҽ 

мҽгълҥмат-коммуникация технологиялҽре чаралары буенча) очракта, гариза һҽм 

тапшырылган документлар  комплекты җитешсезлеклҽрне бетерҥ  кирҽклеге 

турында җавап ҽзерлҽҥ өчен теркҽлҽ.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза кергҽн көнне (гариза 

бирҥче мөрҽҗҽгать иткҽн көнне) гамҽлгҽ ашырыла.   

Процедуралар нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза һҽм документлар  яисҽ 

гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар.    

3.2.2.2. Ҽлеге Регламентның 2.8 пункты нигезендҽ баш тартылырга тиешле гаризаны 

теркҽгҽн очракта, Сектор белгече җитешсезлеклҽрне бетерҥ  кирҽклеге турында хат 

ҽзерли һҽм аны Министрда (ул вҽкалҽт тапшырган затта) имза салу өчен тапшыра. 



Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽн көннҽн  бер эш 

көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: җитешсезлеклҽрне бетерҥ  кирҽклеге турында хат проекты. 

3.2.2.3. Министр (ул вҽкалҽт тапшырган зат) җитешсезлеклҽрне бетерҥ  кирҽклеге 

турындагы хатка имза сала.     

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура хатка имза салынган мизгелдҽн бер 

эш көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедура нҽтиҗҽсе: җитешсезлеклҽрне бетерҥ кирҽклеге турында имза салынган 

хат. 

3.2.2.4. Документлар ҽйлҽнеше бҥлеге белгече гариза бирҥчегҽ   җитешсезлеклҽрне 

бетерҥ кирҽклеге турындагы хатны терки һҽм (яисҽ) җитмҽгҽн документларны 

тапшыру кирҽклеге турында, тапшырылуы турында хҽбҽрнҽмҽсе белҽн, заказлы 

почта юлламасы рҽвешендҽ җибҽрҽ.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура хатка имза салынган мизгелдҽн бер 

эш көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.   

Процедура нҽтиҗҽсе: җитешмҽгҽн документларны һҽм белешмҽлҽрне тапшыру 

турында гариза бирҥчегҽ җибҽрелгҽн хат. 

3.2.2.5. Хата билгелҽнгҽн срокта (эш көннҽре белҽн исҽплҽгҽндҽ 10 көнлек срокта) 

гариза бирҥче документлар составы буенча кисҽтҥлҽрне бетермҽгҽн очракта, Сектор 

белгече, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, баш тарту турында хат проектын ҽзерли 

һҽм аны имзалауга җибҽрҽ.    

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура, гариза бирҥче документлар составы 

буенча кисҽтҥлҽрне бетерҥ срогын тҽмамланган мизгелдҽн бер эш көне эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында имзалауга 

җибҽрелгҽн хат.   

3.2.2.6. Министр (ул вҽкалҽт тапшырган зат) баш тарту турындагы хатка имза сала.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура имзалауга хат алган мизгелдҽн бер эш 

көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедура нҽтиҗҽсе: баш тарту турында имзаланган хат.  

3.2.2.7. Документлар  ҽйлҽнеше бҥлеге белгече: 

хатны терки;  

имзаланган хатны гаризада кҥрсҽтелгҽн адресы буенча гариза бирҥчегҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар документлар гамҽлгҽ ашырыла имза 

салганнан соң бер эш көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.   

Процедуралар нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) имзаланган баш тарту 

хаты җибҽрҥ. 

3.2.3. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥ  

3.2.3.1. Сектор белгече Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару өчен 

соратылучы мҽгълҥматны алу өчен мөмкинлек бирҥ яисҽ бирҥдҽн баш тарту 

турында карар кабул итҽ; Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы чыгару өчен 

соратылучы мҽгълҥмат бирҥ турында хат проекты ҽзерли (проектта Татарстан 

Республикасында яшҽҥче карталары Реестры эшенең техник тасвирламасы, шулай 

ук Татарстан Республикасында яшҽҥче карталары Реестрының Веб-сервисына керҥ 

мөмкинлегенең кирҽкле кҥрсҽткече кҥрсҽтелҽ) яисҽ, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, 

баш тарту турында хат проекты ҽзерлҽнҽ.  



Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза теркҽлгҽннҽн соң  бер эш көне 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.   

Процедуралар нҽтиҗҽсе: министрга (вҽкалҽтле затка) имзалауга җибҽрелгҽн хат 

проекты. 

3.2.3.2. Министр (ул вҽкалҽт тапшырган зат) хатка имза сала. Имза салынган 

документлар Сектор белгеченҽ җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура имзалауга проектлар кергҽн көннҽн соң 

бер эш көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.   

Процедура нҽтиҗҽсе:мөмкинлек бирҥ турында имзаланган хат. 

3.2.3.3. Документлар ҽйлҽнеше бҥлеге белгече: 

хатны терки;  

гаризада кҥрсҽтелгҽн адрес буенча имзаланган хатны гариза бирҥчегҽ (аның 

вҽкиленҽ) җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар документларга имза салганнан соң бер 

эш көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.   

Процедуралар нҽтиҗҽсе: дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ турындагы нҽтиҗҽсе белҽн хатны 

гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) җибҽрҥ. 

3.3. Соратылучы мҽгълҥматны реаль вакыт режимында бирҥ яисҽ бирҥдҽн баш тарту 

3.3.1  Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ: 

3.3.1.1. Гариза бирҥче дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу 

өчен Секторга шҽхсҽн, телефоннан һҽм (яисҽ) электрон почта аша мөрҽҗҽгать 

итҽргҽ хокуклы.   

Сектор белгече соратылучы белешмҽлҽрне бирҥ яисҽ бирҥдҽн баш тарту мҽсьҽлҽсе 

буенча гариза бирҥчегҽ реаль вакыт режимында консультация бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мөрҽҗҽгать иткҽн 

көннҽн өч эш көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: соратылучы белешмҽлҽрне бирҥ яисҽ бирҥдҽн баш тарту 

мҽсьҽлҽсе буенча гариза бирҥчегҽ реаль вакыт режимында консультация бирҥ. 

 

3.3.2. Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару өчен кирҽкле мҽгълҥмат 

алу өчен мҽгълҥмат гарызнамҽлҽрен кабул итҥ һҽм җаваплар җибҽрҥ: 

гариза бирҥче, Татарстан Республикасында яшҽҥче карталары Реестрын кулланып, 

Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару өчен кирҽк булган мҽгълҥмат 

гарызнамҽлҽрен җибҽрҥ һҽм җаваплар алу өчен Татарстан Республикасында яшҽҥче 

карталары Реестрына мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.  

Татарстан Республикасында яшҽҥче карталары Реестры мҽгълҥмат гарызнамҽсен 

эшкҽртҥ нҽтиҗҽлҽре буенча Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару 

өчен кирҽкле мҽгълҥматны җибҽрҽ яисҽ ҽлеге Регламентның 2.9 пункты нигезендҽ 

аны бирҥдҽн баш тарта.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар реаль вакыт режимында гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару өчен 

кирҽк булган мҽгълҥматны бирҥ яисҽ аны бирҥдҽн баш тарту. 

 

3.4. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥп функцияле ҥзҽк, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрнең кҥп функцияле ҥзҽклҽренең ерак урнашкан эш урыннары аша 

кҥрсҽтелми. 



 

3.5. Техник хаталарны (ялгыш язу, ялгыш басу, грамматик һҽм арифметик хата) 

төзҽтҥ  

3.5.1. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документта техник хата 

ачыкланган очракта, гариза бирҥче Секторга тҥбҽндҽгелҽрне тапшыра: 

техник хатаны төзҽтҥ турында гариза (ҽлеге Регламентка 2 нче кушымта); 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе буларак техник хатасы булган һҽм гариза 

бирҥчегҽ бирелгҽн документ; 

техник хата булуны таныклаучы, юридик көче булган документлар (кирҽк чакта).  

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документта кҥрсҽтелгҽн  

белешмҽлҽрдҽге техник хатаны төзҽтҥ турындагы гаризаны гариза бирҥче 

(вҽкалҽтле вҽкиле) шҽхсҽн бирҽ йҽ почта аша җибҽрҽ.   

3.5.2. Сектор белгече техник хатаны төзҽтҥ турында гаризаны кабул итҽ, гаризаны 

кушып бирелгҽн документлары белҽн бергҽ терки.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза алган мизгелдҽн бер эш көне 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.   

Процедура  нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.   

3.5.3. Сектор белгече техник хатаны төзҽтҥ турындагы гаризаны һҽм кушып 

бирелгҽн документларны карый һҽм дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган 

документка төзҽтҥлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.4 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм төзҽтелгҽн документны гариза 

бирҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкиленҽ) шҽхсҽн, имза салдырып, гариза бирҥчедҽн 

(вҽкалҽтле вҽкилдҽн) техник хатасы булган документның төп нөсхҽсен алып, 

тапшыра яисҽ гариза бирҥче адресына почта юлламасы (электрон почта аша) 

техник хатасы булган документның төп нөсхҽсен Секторга тапшырган очракта 

документны алу мөмкинлеге турында хат җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланган яисҽ 

җибҽрелгҽн хата турында кызыксынучы заттан гариза алган мизгелдҽн өч эш көне 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедура нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган  (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе һәм тикшереп тору рәвешләре   
 

4.1. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп торуга гариза 

бирҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклау һҽм бетерҥ, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥне 

ҥтҽҥне тикшерҥлҽр процедуралары уздыру, дҽҥлҽт  архивлары, Министрлыкның 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар ҽзерлҽҥ керҽ. 

Административ процедуралар ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре тҥбҽндҽгелҽр: 

- дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларына хокукый  экспертиза 

уздыру. Экспертиза нҽтиҗҽсе – проектларга виза салу; 

- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уздырылган тикшереп тору гамҽллҽре; 

- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Секторда эшлҽр алып баруны тикшерҥлҽр. 

Тикшерҥлҽр планлы (Министрлыкның ярты еллык яисҽ еллык планнары нигезендҽ 

башкарыла) һҽм планнан тыш була. Тикшерҥлҽр уздырганда дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥгҽ бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерҥлҽр) яисҽ гариза 

бирҥченең конкрет мөрҽҗҽгате буенча каралырга мөмкин. 



4.2. Административ процедуралар белҽн билгелҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелеген ҥтҽҥне 

агымдагы тикшереп торуны министр урынбасары гамҽлгҽ ашыра.  

4.3. Агымдагы тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

Министрлык бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр, вазыйфаи регламентлар белҽн 

билгелҽнҽ. 

Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозулар ачыкланган 

очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка 

тартылалар.  

4.4. Сектор җитҽкчесе гариза бирҥчелҽрнең гарызнамҽлҽрен ҥз вакытында карауны 

тикшереп тора. 

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ барышында кабул ителгҽн (башкарылган) карарлар һҽм 

гамҽллҽр (гамҽл кылмау) өчен җаваплы затлар закон белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

җаваплы була.   

4.5. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары 

тарафыннан тикшереп тору дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽткҽндҽ Министрлык эшчҽнлегенең 

ачыклыгы, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм дөрес 

мҽгълҥмат алу, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ барышында мөрҽҗҽгатьлҽрне 

(шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мөмкинлеге нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү 

 

5.1. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҥчелҽр дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

Министрлык хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаятьне Министрлыкка белдерергҽ хокуклы.  

Министр кабул иткҽн карарларга карата Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетына шикаять бирелергҽ мөмкин.  

Гариза бирҥче шикаять белҽн шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда мөрҽҗҽгать итҽргҽ 

мөмкин:  

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҥ турында гариза бирҥче гарызнамҽсен теркҽҥ срогы бозылу; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ срогы бозылу; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ өчен ҽлеге Регламентта каралмаган документларны гариза 

бирҥчедҽн талҽп итҥ; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ өчен ҽлеге Регламентта каралган документларны гариза бирҥчедҽн 

кабул итеп алудан баш тарту; 

баш тарту нигезлҽре ҽлеге Регламентта каралмаган булса, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту; 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽткҽндҽ ҽлеге Регламентта каралмаган тҥлҽҥне гариза бирҥчедҽн талҽп 

итҥ; 

Министрлыкның, Министрлыкның дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче вазыйфаи затының дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн төгҽлсезлеклҽрне һҽм 

хаталарны төзҽтҥдҽн баш тартуы. 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ килеш язма рҽвештҽ яисҽ электрон рҽвештҽ бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҤ аша, Минисрлыкның «Интернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтын (http://mic.tatarstan.ru), Татарстан 

Республикасы Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең бердҽм порталын 

http://mic.tatarstan.ru/


(http://uslugi.tatar.ru), йҽ Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең (функциялҽрнең) 

бердҽм порталын (http://gosuslugi.ru) кулланып, шулай ук гариза бирҥчене шҽхсҽн кабул 

итҥ барышында кабул итеп алынырга мөмкин. 

  5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркҽгҽн көннҽн унбиш эш көне эчендҽ. 

документларны гариза бирҥчедҽн кабул итҥдҽн йҽ төгҽлсезлеклҽрне һҽм хаталарны 

төзҽтҥдҽн баш тартуына карата шикаять бирелгҽн очракта яисҽ мондый вазыйфаи затның, 

хезмҽткҽрнең төзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуга карата шикаять бирелгҽн очракта – 

аны теркҽгҽн көннҽн биш эш көне эчендҽ. 

5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥмат булырга тиеш: 

1) карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять бирелгҽн дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче орган вазыйфаи затның яисҽ 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче дҽҥлҽт хезмҽткҽренең атамасы; 

2) гариза бирҥче-юридик затның атамасы, яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук 

гариза бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле элемтҽ телефонының номеры (номерлары), 

электрон почтасының (булса) адресы (адреслары) һҽм почта адресы; 

3) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче дҽҥлҽт 

хезмҽткҽренең шикаять бирелгҽн карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында 

белешмҽлҽр; 

4) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче  вазыйфаи затының, 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче дҽҥлҽт хезмҽткҽренең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) 

белҽн риза булмаган дҽлиллҽр нигезендҽ.   

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документлар кҥчермҽсе 

кушып бирелергҽ мөмкин. Мондый очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелгҽн 

документлар  кҥчермҽлҽре исемлеге бирелҽ.  

5.6. Шикаятькҽ, кҽгазьдҽ килеш бирелгҽндҽ, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелҥче, аны бирҥче зат 

имза сала.  

5.7. Шикаятьлҽрне карау нҽтиҗҽлҽре буенча министр (министр урынбасары) 

тҥбҽндҽге карарларның берҽрсен кабул итҽ:   

1) шикаятьне канҽгатьлҽндерҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.; 

3) шикаятьне канҽгатьлҽндерҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥче орган тарафыннан дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ җибҽрелгҽн 

төгҽлсезлеклҽрне һҽм хаталарны төзҽтҥ, Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны гариза бирҥчегҽ 

кире кайтару рҽвешендҽ, шулай ук башка рҽвешлҽрдҽ. 

5.8. Ҽлеге Регламентның 5.7 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн көннҽн 

соң килҥче көннҽн дҽ соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ яисҽзма рҽвештҽ һҽм (яисҽ) 

гариза бирҥче телҽге буенча электрон рҽвештҽ шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.   
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Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы проектын, Татарстан Республикасында 

яшҽҥчелҽр картасы реестрының Веб-сервисына һҽм Татарстан Республикасында 

яшҽҥче картасын чыгару (кабат чыгару) өчен кирҽкле мҽгълҥматка керҥ 

мөмкинлеген гамҽлгҽ ашыруда катнашучы кредит оешмаларына дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥнең административ регламентына 

1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасында яшәүче карталары реестрының  

Веб-сервисына керү мөмкинлеген бирү турында 

ГАРИЗА 

 

Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару максатларында  Веб-сервиска 

керҥ мөмкинлеген һҽм Татарстан Республикасында яшҽҥче карталары Реестрына 

тоташу буенча техник тасвирламаны бирҥегезне ҥтенҽм. 

Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару өчен мҽгълҥмат алуга 

гарызнамҽлҽрне җибҽргҽндҽ Россия Федерациясе законнарын ҥтҽргҽ йөклҽмҽ 

алабыз.   

 

Кредит оешмасының тулы атамасы: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Кредит оешмасының кыскартылган атамасы: 

_______________________________________________________________________ 

Кредит оешмасының урнашкан җире: 

_______________________________________________________________________ 

Җитҽкченең Ф.И.Ат. ис.: 

______________________________________________________________________ 

 

Телефоны:  ______________________ Факсы: __________________________ 

 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 

Мҽгълҥмат  системасы атамасы: ____________________________________ 

Техник хезмҽттҽшлек өчен җаваплы белгеч итеп тҥбҽндҽге зат билгелҽп куелды: 

_______________________________________________________________________ 

(ФИАт. Ис., вазыйфасы, мобиль телефоны номеры, электрон почтасы) 

 

Дата__________________________ 

Имзасы_____________________________/________________________________/ 

                                      М. У.                                                      



Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы проектын, Татарстан Республикасында 

яшҽҥчелҽр картасы реестрының Веб-сервисына һҽм Татарстан Республикасында 

яшҽҥче картасын чыгару (кабат чыгару) өчен кирҽкле мҽгълҥматка керҥ 

мөмкинлеген гамҽлгҽ ашыруда катнашучы кредит оешмаларына дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥнең административ регламентына 

2 нче кушымта 

 

Техник хатаны төзәтү турында гариза 

 

Татарстан Республикасында яшҽҥче картасын чыгару проектын гамҽлгҽ ашыруда 

катнашучы кредит оешмаларына Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы 

реестрының Веб-сервисына һҽм Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы чыгару 

(кабат чыгару) өчен кирҽкле мҽгълҥматка керҥ мөмкинлеге буенча дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм  

Язылган:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________     Дөрес 

белешмҽлҽр:  _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны төзҽтҥне һҽм дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган 

документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥне ҥтенҽм.  

Тҥбҽндҽге документларны кушымта итеп бирҽм: 

1. 

2. 

Техник хатаны төзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу хакында карар кабул ителгҽн 

очракта, мондый караны тҥбҽндҽгечҽ җибҽрҥне ҥтенҽм: 

тҥбҽндҽге E-mail адресына электрон документ җибҽрҥ юлы белҽн:_______; 

тҥбҽндҽге адрес буенча почта юлламасы рҽвешендҽ кҽгазь саклагычта таныкланган 

кҥчермҽ рҽвешендҽ:  

_____________________________________________________________. 

 

Кредит оешмасының тулы атамасы: 

__________________________________________________________________ 

 

Ҽлеге гариза буенча җаваплы белгеч итеп тҥбҽндҽге зат билгелҽп куелды: 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ФИАт. Ис., вазыйфасы, мобиль телефоны номеры, электрон почтасы) 

 

Дата__________________________ 

Имзасы_____________________________/______________________________/ 

                                      М.У.                                                       

 

Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы проектын, Татарстан Республикасында 

яшҽҥчелҽр картасы реестрының Веб-сервисына һҽм Татарстан Республикасында 

яшҽҥче картасын чыгару (кабат чыгару) өчен кирҽкле мҽгълҥматка керҥ 

мөмкинлеген гамҽлгҽ ашыруда катнашучы кредит оешмаларына дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥнең административ регламентына 



3 нче кушымта 

 

Веб-сервиска керҥ мөмкинлеген бирҥ буенча блок-схема: 

Татарстан Республикасында яшҽҥче карталары Реестрының Веб-сервисына 

керҥ мөмкинлеген алу турында гариза җибҽрҽ

Гаризаны кабул итҽ һҽм тикшерҽ

Гариза бирҥче

Сектор белгече

Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрҽстҥдҽн баш тарту өчен 

нигез бармы?

Гариза бирҥче гаризаны 

теркҽҥне талҽп итҽме?
Ҽйе

Гаризаны кабул итҽ һҽм терки

Юк

Башлануы

Сҽбҽбен кҥрсҽтеп, 

документлар  

кабул итҥдҽн баш 

тарту

Юк

Гаризаны кабул итҽ һҽм терки

Әйе
Сектор белгече Сектор белгече

Гаризадагы җитешсезлеклҽрне бетерҥ кирҽклеге 

турында хат формалаштыра һҽм имзалауга тапшыра

Җитешсезлеклҽрне 

бетерҥ турында хат

Хатны, тапшырылуы турындагы хҽбҽрнҽмҽсе 

белҽн, гариза бирҥчегҽ почта юлламасы 

рҽвешендҽ җибҽрҽ 

Сектор белгече

Документлар  ҽйлҽнеше 

бҥлеге белгече

Гаризадагы 

кисҽтҥлҽр 

бетерелгҽнме?

Баш тарту турында 

хат формалаштыра 

һҽм имзалауга 

тапшыра

Юк

Сектор белгече

Дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту 

Мөмкинлек бирҥ турындагы хатны 

формалаштыра һҽм имзалауга тапшыра

Баш тарту турында 

хат

Әйе

Мөмкинлек бирҥ 

турындагы хат

Хатны, 

тапшырылуы 

турындагы 

хҽбҽрнҽмҽсе белҽн, 

гариза бирҥчегҽ 

почта юлламасы 

рҽвешендҽ җибҽрҽ

Сектор белгече

Документлар  әйләнеше 
бүлеге белгече

Хатны, тапшырылуы турындагы 

хҽбҽрнҽмҽсе белҽн, гариза бирҥчегҽ 

почта юлламасы рҽвешендҽ җибҽрҽ

Документлар  әйләнеше 
бүлеге белгече

Дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥдҽн баш 

тартылган

Баш тарту турындагы 

хатка имза сала

Министр яисә ул вәкаләт 
тапшырган зат

Мөмкинлек бирҥ 

турындагы хатка имза 

сала

Гаризадагы җитешсезлеклҽрне бетерҥ кирҽклеге 

турында хатка имза сала

Министр яисә ул вәкаләт 
тапшырган зат

Министр яисҽ ул вҽкалҽт 

тапшырган зат

 



 

Соралучы мҽгълҥматны  реаль вакыт режимында бирҥ һҽм бирҥдҽн баш тарту 

буенча блок-схема: 

 

Мҽгълҥмат  алу өчен гарызнамҽ җибҽрҽ

Мҽгълҥмат  гарызнамҽсен эшкҽртҽ

Гариза бирҥче 

Татарстан 

Республикасында яшҽҥче 

карталары реестры

Башлануы

Мҽгълҥматны 

җибҽрергҽ мөмкин 

Татарстан Республикасында 

яшҽҥче картасын чыгару өчен  

белешмҽлҽр бирҥдҽн баш 

тарту турында хҽбҽрнамҽ 

җибҽрҽ

Юк
Татарстан Республикасында 

яшҽҥче картасы чыгару 

өчен кирҽкле мҽгълҥматны 

яисҽ аны бирҥдҽн баш 

тартуны җибҽрҽ 

Ҽйе

Дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтелде

Татарстан 
Республикасында яшәүче 
карталары реестры

Татарстан 
Республикасында яшәүче 
карталары реестры

 
 



Татарстан Республикасында яшҽҥче картасы проектын, Татарстан Республикасында 

яшҽҥчелҽр картасы реестрының Веб-сервисына һҽм Татарстан Республикасында 

яшҽҥче картасын чыгару (кабат чыгару) өчен кирҽкле мҽгълҥматка керҥ 

мөмкинлеген гамҽлгҽ ашыруда катнашучы кредит оешмаларына дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥнең административ регламентына 

кушымта (белешмҽ) 

 

Татарстан Республикасында яшәүче картасы проектын, Татарстан 

Республикасында яшәүчеләр картасы реестрының Веб-сервисына һәм 

Татарстан Республикасында яшәүче картасын чыгару (кабат чыгару) өчен 

кирәкле мәгълүматка керү мөмкинлеген гамәлгә ашыруда катнашучы кредит 

оешмаларына дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аларны бирүне 

тикшереп торучы вазыйфаи затлар  

реквизитлары   

 

Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы  

 

Вазыйфасы, ФИАт.ис. Телефоны Электрон адресы 

Министр  

Шҽйхетдинов Роман Александрович 
231-77-01 Roman.Shayhutdinov@tatar.ru 

Министр урынбасары 

Зарипов Тимур Илдар улы 
231-77-02 Timur.Zaripov@tatar.ru 

Электрон Хөкҥмҽтне ҥстерҥ секторы 

мөдире  

Хҽбибуллин Руслан Фҽрит улы 

231-77-45 
Ruslan.Habibullin@tatar.ru 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты  

 

Вазыйфасы, ФИАт.ис. Телефоны Электрон адресы 

Социаль ҥсеш идарҽсе  264-77-29 Ildar.Badreev@tatar.ru 

 

 


