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Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 
күзәтчелеге инспекциясенең 2017 елның 
27 сентябрендәге 93 номерлы боерыгы 
белән расланган Төзүчегә төзүченең һәм 
проект декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемсез мөлкәтнең 
бүтән объектларын өлешле төзүдә 
катнашу турында һәм Россия 
Федерациясенең кайбер закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 
30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы 
федераль законның 3 статьясының 2 
өлешендә, 20 һәм 21 статьяларында 
билгеләнгән таләпләргә җавап бирүе 
турында бәяләмә бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына үзгәрешләр кертү хакында 

 
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

норматив хокукый актларын федераль законнарга туры китерү 
максатларында 

 
БОЕРЫК БИРӘМ: 
 
1. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясенең 2017 елның 27 сентябрендәге 93 номерлы боерыгы белән 
расланган Төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзүдә 
катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы 
федераль законның 3 статьясының 2 өлешендә, 20 һәм 21 статьяларында 
билгеләнгән таләпләргә җавап бирүе турында бәяләмә бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентына кертелә торган, кушымтада 
бирелгән үзгәрешләрне (алга таба – Үзгәрешләр, Регламент) расларга. 
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2. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясенең хокук идарәсе юридик бүлегенә бу боерыкны дәүләт 
теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына 
җибәрергә. 

3. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясенең җыелма анализ бүлегенә Регламентны Татарстан 
Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең рәсми сайтында 
урнаштырырга. 

4. Бу боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы 
итеп билгелим. 

 
 

Башлык                                                                 В.А. Кудряшов 
 
 



 
 

Татарстан Республикасы  
Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясенең 2018 елның 
«3» маендагы № 42 боерыгы 
белән расланды 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 
2017 елның 27 сентябрендәге 93 номерлы боерыгы белән расланган Төзүчегә 
төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны һәм күчем-

сез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 
2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 статья-
сының 2 өлешендә, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә җавап 

бирүе турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр 

 
1. 1.3 пунктның 1.3.1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Инспекция урнашкан урын: Казан ш., Зур Кызыл ур., 15/9 й. 
Инспекциянең эш графигы: көн саен, шимбә һәм якшәмбедән кала, 

дүшәмбе-пәнҗешәмбе 8.30 сәгатьтән алып 17.30 сәгатькә кадәр, җомга 8.30 
сәгатьтән алып 16.30 сәгатькә кадәр, төшке аш: 12.00 сәгатьтән 12.45 сәгатькә 
кадәр.  

Гаризалар кабул итү графигы: дүшәмбе – пәнҗешәмбе 8.30 сәгатьтән 
12.00 сәгатькә кадәр, 12.45 сәгатьтән 17.30 сәгатькә кадәр, җомга 8.30 
сәгатьтән 12.00 сәгатькә кадәр, 12.45 сәгатьтән 16.30 сәгатькә кадәр, шимбә 
һәм якшәмбе – ял көннәре. 

Җәмәгать транспортында «КАИ» яисә «Ирек мәйданы» 
тукталышларына кадәр килергә кирәк: 

10а, 22, 28, 28а, 30, 35, 54, 63, 83, 89; 91, 98 санлы автобуслар; 
2, 3, 5, 7 санлы троллейбуслар. 
Кертү рөхсәт кәгазе һәм (яки) шәхесне таныклый торган документ 

ярдәмендә. 
Инспекциянең белешмә телефоннары: 237-91-87, 238-34-04. 

2. 1.3 пунктның 1.3.3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
Дәүләт хезмәте турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин: 
1) Инспекция холлында урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль 

һәм тестлы мәгълүматларны үз эченә алган, дәүләт хезмәте турындагы 
мәгълүмат стендлары аша; 

2) «Интернет» челтәре аша: 
Инспекциянең рәсми сайтында (http://gsn.tatarstan.ru); 
Татарстан Республикасының дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр 

порталында (http://uslugi.tatar.ru); 
Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) бердәм 

порталында (http://www.gosuslugi.ru/); 
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3) Инспекциягә язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) 
мөрәҗәгать иткәндә. 

 4) Инспекциягә телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яисә телефон 
аша). 

3. 1.3 пунктка түбәндәге эчтәлекле 1.3.5  пунктча өстәргә: 
«Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы затлар булып түбәндәгеләр 

тора: 

Җаваплы затның 
ФИА 

Вазыйфасы Телефоны Электрон почта 
адресы 

Кәримова Инна 
Александровна 

Бүлек башлыгы (843) 237-87-22 Inna.Karimova
@tatar.ru 

Ризванов Фәнзил 
Рәниф улы 

Бүлек башлыгы 
урынбасары (843) 237-65-20 

Fanzil.Rizvanov
@tatar.ru 

Джавбураев 
Әнвәр Равил улы 

1 разрядлы өлкән 
белгеч 

(843) 237-65-20 Anvar.Dzhavbur
aev@tatar.ru 

 
4. 1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт хезмәте түбәндәгеләргә нигезләнеп күрсәтелә:  
Россия Федерациясе Җир кодексы (Россия Федерациясе Законнар 

җыентыгы, 2001, № 44, 4147 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 
Россия Федерациясе Торак кодексы (Россия Федерациясе Законнар 

җыентыгы, 2005, № 1 (1 өл.), 14 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 
«Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын 

өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон 
актларына үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ 
номерлы федераль закон (алга таба – 214-ФЗ номерлы федераль закон) 
(Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2005, №1 (1 өлеше), 40 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Торак төзелешен үстерүгә булышлык күрсәтү турында» 2008 елның 
24 июлендәге 161-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 161-ФЗ номерлы 
федераль закон) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2008, № 30                   
(2 өлеше), 3617 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба –              
210-ФЗ номерлы федераль закон), (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 
2010, № 31, 4179 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы 
федераль закон (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2011, № 15,                
2036 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 



3 
 

«Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын 
өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон 
актларына үзгәрешләр кертү турында» федераль законга һәм Россия 
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2016 
елның 3 июлендәге 304-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 304-ФЗ 
номерлы федераль закон) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2016,  
№ 27 (2 өл.), 4237 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 
хуҗалык министрлыгының «Проект декларациясе рәвешен раслау турында» 
2016 елның 20 декабрендәге 996/пр номерлы боерыгы (алга таба – 996-пр 
номерлы боерык) (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы, 
http://pravo.gov.ru, 30.12.2016); 

«Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр 
округлары җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) 
күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт 
тикшереп торуын һәм күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча Татарстан 
Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2007 елның 27 
декабрендәге 66-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы («Республика 
Татарстан», 2007, 28 декабрь); 

«2017 елга һәм 2018 һәм 2019 елларның план чорына Татарстан 
Республикасы бюджеты турында» 2016 елның 28 ноябрендәге 93-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – № 93-ТРЗ ТР законы) 
(«Республика Татарстан», 2016, 28 ноябрь); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт 
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 
тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 елның 02 
ноябрендәге 880 номерлы карары («Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимият 
органнары норматив актлары җыентыгы» журналы, 2010, № 46, 2144 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)»; 

5. «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасында 2.5 пунктның 
унынчы абзацында «кулга тапшыру турында белдереп, заказлы почта 
юлламасы белән» сүзләрен «почта юлламасы белән» сүзләренә 
алмаштырырга; 

6. «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасында 2.13 пунктка 
түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә: 

«Ял (бәйрәм) көнендә электрон рәвештә килгән гарызнамә ял             
(бәйрәм) көненнән соң килүче эш көнендә теркәлә.»; 

7. «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасында 2.15 пунктны 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт хезмәте күрсәтүнең үтемлелек күрсәткечләре булып 
түбәндәгеләр санала: 
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1) документларны кабул итү, тапшыру эшләре башкарыла торган 
биналарның җәмәгать транспортыннан файдалана алу зонасында урнашуы; 

2) белгечләрнең, шулай ук мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул 
ителә торган урыннарның тиешле санда булуы; 

3) дәүләт хезмәтен күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында 
мәгълүмат стендларында, «Интернет» челтәренең мәгълүмат ресурсларында 
тулы мәгълүмат булуы; 

4) мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен бинаның дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган урынына каршылыкларсыз үтеп керүә алуын тәэмин итү 
(биналарга һәм алар чикләрендәге бүлмә урыннарына уңайлы керү-чыгу); 

5) инвалидларга бүтән затлар белән бертигез дәрәҗәдә хезмәтләр алуга 
комачау итүче киртәләрне җиңүдә ярдәм күрсәтү. 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең сыйфатлы булу күрсәткечләре 
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

1) документларны кабул итү һәм карау вакытларын үтәү; 
2) дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алу вакытын саклау; 
3) дәүләт граждан хезмәткәрләре тарафыннан шушы Регламентны 

бозуларга карата прецедентлар (нигезле шикаятьләр) булу; 
4) документларны кабул иткәндә һәм мөрәҗәгать итүчеләргә 

тапшырганда чиратлар булмау; 
5) дәүләт хезмәтен күрсәтүче вазыйфаи затның гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр булмау; 
6) инвалидларга бүтән затлар белән бертигез дәрәҗәдә хезмәтләр алуга 

комачау итүче киртәләрне җиңүдә ярдәм күрсәтү. 
Дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алганда дәүләт хезмәтен күрсәтүче 

вазыйфаи затның мөрәҗәгать итүче белән бер мәртәбә бәйләнешкә керүе 
күздә тотыла. 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү күпфункцияле үзәктә, дәүләти һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 
урыннарында гамәлгә ашырылмый.»; 

8. 3.5 пунктта түбәндәге эчтәлекле 3.5.4 пунктча өстәргә: 
«Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән, орган һәм (яки) 

вазыйфаи зат гаебе белән җибәрелгән хаталарны төзәтү өчен юлланган 
документка үзгәрешләр керткән очракта, мөрәҗәгать итүчедән түләү 
алынмый.»; 

9. 4 пунктның аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Дәүләт хезмәте күрсәтүне тикшерүдә тоту тәртибе һәм рәвешләре»; 
10. 5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.1. Дәүләт хезмәтен алучы судка кадәрге тәртиптә түбәндәгеләрнең 

карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерергә 
хокуклы: 

дәүләт хезмәткәрләренең (вазыйфаи затларның) – Инспекция 
башлыгына. 



5 
 

Инспекция башлыгының – Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетына. 

5.2. Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда да, шикаять 
белән мөрәҗәгать итә ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы 
бозылганда; 

2) дәүләт хезмәтен күрсәтү вакыты бозылганда; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү буенча Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 
норматив хокукый актларында каралмаган документлар таләп ителгәндә; 

4) дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив 
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итеп алудан 
баш тартканда; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тартканда, әгәр федераль 
законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең бүтән 
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм 
бүтән норматив хокукый актларында баш тарту нигезләре каралмаган булса; 

6) дәүләт хезмәте күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 
норматив хокукый актларында каралмаган түләү таләп ителгәндә; 

7) Инспекциянең, аның вазыйфаи затының дәүләт хезмәтен күрсәтү 
нәтиҗәсендә тапшырылган документларда үзләре җибәргән басма хаталарны 
яки хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогы бозылганда; 

8) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документларны бирү 
чоры яисә тәртибе бозылганда; 

9) дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып торганда, әгәр федераль 
законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең бүтән 
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм 
норматив хокукый актларында туктатып тору өчен нигезләр каралмаган 
булса. 

5.3. Шикаять кәгазьдә язмача формада яки электрон рәвештә 
тапшырыла. 

Шикаять мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул итү барышында, КФҮ аша 
кабул ителергә мөмкин, почта аша, «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәреннән, Инспекциянең рәсми сайтыннан 
(http://gsn.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы Дәүләти һәм муниципаль 
хезмәтләр порталыннан, Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 
(функцияләрнең) бердәм порталыннан файдаланып җибәрелә ала. 

5.4. Шикаятьне карау чоры – аны теркәүгә алганнан соңгы унбиш эш 
көне эчендә. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, дәүләт хезмәтен 
күрсәтүче органдагы вазыйфаи затның мөрәҗәгать итүчедән документларны 
кабул итүдән баш тартуына яисә җибәрелгән басма хаталарны һәм хаталарны 
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төзәтүдән баш тартуына шикаять белдергәндә яисә мондый төзәтмәләр 
кертүнең билгеләнгән вакыты бозылганда, – аны теркәүгә алганнан соңгы 
биш эш көне эчендә. 

5.5. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә 

торган дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органдагы вазыйфаи затның яисә граждан хезмәткәренең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме (булган очракта), яшәгән урыны турында белешмәләр, мөрәҗәгать 
итүче – юридик затның урнашкан урыны турында белешмәләр, шулай ук 
элемтә телефоны номеры (номерлары), электрон почта адресы (адреслары) 
(булган очракта) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә мөмкин 
булган почта адресы; 

3) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органдагы вазыйфаи затның яисә дәүләт хезмәткәренең шикаять белдерелә 
торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүченең дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органдагы вазыйфаи затның яисә дәүләт хезмәткәренең 
карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән ризалашмавын нигезләүче 
дәлилләр. 

5.6. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслый торган 
документларның күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа 
теркәлә торган документларның исемлеге китерелә. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе 
кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны 
гамәлдән чыгару, дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән язу һәм басма хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать 
итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актларында алуы каралмаган түләүләрне 
кайтарып бирү рәвешендә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла. 
Шушы пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача яисә аның ихтыяры 
буенча электрон рәвештә шикаятьне карау нәтиҗәләре турында нигезләнгән 
хат җибәрелә. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ 
хокук бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне 
карау вәкаләте бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны прокуратура 
органнарына кичекмәстән җибәрә.». 


