
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           
             ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 
 
            _22.06.2016                          г. Казань                       № _под-1246/16 
 

 «Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2015 елның 4 
сентябрендәге под-9241/15 номерлы боерыгы белән расланган Ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар турында төбәк мәгълүмат банкын булдыру, 
алып бару һәм куллану буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентына үзгәрешләр кертү хакында» 2016 елның 22 июнендәге под-1246/16 
номерлы Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы 

 
«Инвалидлар хокуклары турында конвенцияне ратификацияләүгә бәйле 

рәвештә инвалидларны социаль яклау мәсьәләләре буенча Россия Федерациясенең 
аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2014 елның 1 декабрендәге 
419-ФЗ номерлы федераль законның 26 статьясындагы 4 өлешенең 2 пункты 
нигезендә, шулай ук Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы 
норматив-хокукый актларын гамәлдәге законнарга туры китерү максатыннан 
чыгып, боерык бирәм:  

«Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар турында төбәк мәгълүмат 
банкын булдыру, алып бару һәм куллану буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында» 2015 елның 4 сентябрендәге под-
9241/15 номерлы Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы 
боерыгы белән расланган Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар турында 
төбәк мәгълүмат банкын булдыру, алып бару һәм куллану буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

2 бүлектә: 
2.4 пунктта: 
таблицаның «Стандартка карата таләп атамасы» графасына түбәндәге 

эчтәлектәге абзац өстәргә:  
«Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору срогы: 
гражданинның төбәк мәгълүматлар банкы операторына мәгълүматлар сорап 

кабат мөрәҗәгать иткәнче, әмма аңа хәбәр җиткергәннән соң күп дигәндә ун эш 
көне эчендә.»; 

2.5 пунктта «Стандартка карата таләп атамасы» графасына түбәндәге 
эчтәлектәге абзацлар өстәргә: 

«Мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүне алу өчен гариза бланкын 
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Министрлыкка шәхсән мөрәҗәгать иткән вакытта алырга мөмкин.  Бланкның 
электрон рәвеше Министрлыкның рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм беркетелгән документлар мөрәҗәгать итүче тарафыннан кәгазьдә 
түбәндәге ысулларның берсе белән тапшырыла (җибәрелә) ала: 

шәхсән (ышанычнамә нигезендә мөрәҗәгать итүче исеменнән эш итүче зат 
тарафыннан); 

тапшыру турында хәбәр белән почта аша заказлы хат итеп. 
Гариза һәм документлар шулай ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан, 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланып, электрон документ 
рәвешендә гомуми мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләре аша, шул исәптән 
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре аша һәм Дәүләт хезмәтләренең 
һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы аша тапшырылырга (җибәрелергә) 
мөмкин.»; 

2.6 пунктта «Стандартка карата таләп атамасы» графасына түбәндәге 
эчтәлектәге абзацлар өстәргә: 

Мөрәҗәгать итүче тапшырырга хокуклы документларны алу ысуллары һәм 
тапшыру тәртибе әлеге Регламентның 2.5 пунктында билгеләнгән. 

Мөрәҗәгать итүчедән югарыда санап үтелгән, дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагындагы документларны таләп итү 
тыела»; 

таблицаның «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасындагы 2.9 
пунктта икенче җөмләне төшереп калдырырга;  

2.14 пунктта: 
«Дәүләт хезмәте күрсәтү стандартына карата таләп атамасы» графасын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә торган биналарга, мөрәҗәгать итүчеләрнең 

көтү һәм аларны кабул итү урыннарына карата, шул исәптән аталган 
объектларның Россия Федерациясенең инвалидларны социаль яклау турында 
законнары нигезендә инвалидлар өчен файдалану мөмкинлеген тәэмин итүгә, 
мондый хезмәтләр күрсәтүнең визуаль, текстлы һәм мультимедияле 
мәгълүматларын урнаштыруга һәм җайлаштыруга карата таләпләр.  

«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасына түбәндәге эчтәлекле 
абзацлар өстәргә: 

«Инвалидлар өчен дәүләт хезмәте күрсәтелә торган урынга каршылыксыз 
үтеп керү, шул исәптән объектларга каршылыксыз үтеп керү һәм чыгу 
мөмкинлеге, шулай  ук дәүләт хезмәте күрсәтелә торган урынга үтеп керү 
максатларында объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итә алу мөмкинлеге тәэмин 
ителә.  

Дәүләт хезмәтен күрсәтү турында визуаль, текстлы һәм мультимедияле 
мәгълүмат мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны министр урынбасары 
Л.О.Сулимага йөкләргә. 
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