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Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты ГХАТ идарәсенең 2013
елның 17 декабрендәге 144 номерлы
боерыгы белән расланган Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты
ГХАТ идарәсе тарафыннан апостиль
бирү
буенча
дәүләт
хезмәте
күрсәтүнең
административ
регламентына
үзгәрешләр
кертү
хакында
«Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, 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 турында»
2010 елның 02 ноябрендәге 880 номерлы карары нигезендә боерык бирәм:
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсенең (алга
таба – Идарә) «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсе
тарафыннан апостиль бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ
регламентын раслау турында» 2013 елның 17 декабрендәге 144 номерлы карары
белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсе
тарафыннан апостиль бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ
регламентына (алга таба – Регламент) (Идарәнең 2016 елның 28 сентябрендәге
62 номерлы боерыгы нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.3.1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Идарәнең урнашкан урыны: 420021, Казан ш., Әхтәмов ур., 14 й.
Эш вакыты:
Дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе 9.00 башлап 18.00 кадәр.
Җомга 9.00 сәгатьтән 16.45 сәгатькә кадәр.
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Төшке аш 12.00 сәгатьтән 12.45 сәгатькә кадәр.
Гаризалар кабул итү графигы:
Дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе 9.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр.
Җомга 9.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр.
Төшке аш 12.00 сәгатьтән 12.45 сәгатькә кадәр.
Кертү – рөхсәт кәгазе һәм (яки) шәхесне таныклый торган документ
ярдәмендә.»;
1.3.4 пунктчаның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Татарстан Республикасының дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(http://uslugi. tatarstan.ru);»;
1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.4. Дәүләт хезмәте түбәндәгеләргә нигезләнеп күрсәтелә:
Россия Федерациясе Конституциясе (Российская газета, 1993, 25 декабрь,
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып);
Чит илнең рәсми документларын легальләштерү таләбен гамәлдән чыгара
торган конвенция (Гаагада 05.10.1961 төзелде) (Россия өчен 31.05.1992 үз көченә
керде) (Чит илнең рәсми документларын легальләштерү таләбен гамәлдән чыгара
торган Конвенция статусы белән берлектә (16.01.2006 карата) (алга таба – Гаага
конвенциясе) (Халыкара шартнамәләр бюллетене, 1993, № 6; «Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации», 1996, № 12);
Россия Федерациясе Салым кодексы (икенче кисәк) (алга таба – РФ СК)
(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2000, № 32, 3340 ст., кертелгән
үзгәрешләрен исәпкә алып);
«Гражданлык хәле актлары турында» 1997 елның 15 ноябрендәге 143-ФЗ
номерлы Федераль закон (алга таба – 143-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия
Федерациясе законнары җыентыгы, 1997, № 47, 5340 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 законнары җыентыгы, 2010, № 31, 4179 ст.,
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып);
«Россия Федерациясе чикләренә чыгарылырга тиешле Россия рәсми
документларына апостиль бирү турында» 2015 елның 28 ноябрендәге 330-ФЗ
номерлы Федераль закон (алга таба – 330-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия
Федерациясе законнары җыентыгы, 30.11.2015, № 48 (1 кисәк), 6696 ст., кертелгән
үзгәрешләрен исәпкә алып);
Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт идарәсе системасын
камилләштерүнең төп юнәлешләре турында» 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы
Указы (алга таба – 601 номерлы указ) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы,
2012, № 19, 2338 ст.);
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РФ Хөкүмәтенең «Россия Федерациясендә апостиль бирүгә вәкаләт бирелгән
вәкаләтле органнар турында» 2016 елның 30 маендагы 479 номерлы карары (Россия
Федерациясе законнары җыентыгы, 6 июнь, 2016 ел, № 23, 3326 ст.);
Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының «Россия Федерациясе
субъекты (субъектлары) буенча Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы
идарәсе турында нигезләмә һәм Россия Федерациясе субъектлары буенча Юстиция
министрлыгы идарәләре исемлеген раслау турында» 2014 елның 3 мартындагы
26 номерлы боерыгы (алга таба – РФ субъекты (субъектлары) буенча РФ Юстиция
министрлыгы идарәсе турында нигезләмә) («Российская газета», 2014, 26 март,
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып);
Татарстан Республикасы Конституциясе («Республика Татарстан», 2002,
30 апрель, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының Гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе мәсьәләләре»
2007 елның 07 ноябрендәге 614 номерлы карары (алга таба – Идарә турында
нигезләмә) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм
боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары
җыентыгы, 2007, № 42, 1674 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып);
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 (алга таба – 880
номерлы ТР МК карары) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнары
норматив актлары җыентыгы, 2010, № 46, 2144 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә
алып);
1.5 пунктта:
бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
техник хата – Идарә тарафыннан җибәрелгән һәм документка (дәүләт хезмәте
нәтиҗәсендә) кертелгән белешмәләрнең, белешмәләр кертүгә нигез булган
документлардагы белешмәләрнең ярашсызлыгына китергән хата (язу, басма хата,
грамматик яки арифметик хата);
түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«Әлеге Регламентта дәүләт хезмәтен күрсәтү турында гариза дигәндә (алга
таба – гариза) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамә аңлашыла (210-ФЗ
номерлы Федераль законның 2 статьясының 1 пункты). Гаризаның киңәш ителә
торган рәвеше әлеге Регламентның 2 нче кушымтасында китерелде;
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2.10 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасында түбәндәге
эчтәлекле абзац өстәргә:
«Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән, Идарә һәм (яки) вазыйфаи зат
гаебе белән җибәрелгән хаталарны төзәтү өчен юлланган документка үзгәрешләр
кертелгән очракта, мөрәҗәгать итүчедән түләү алынмый.»;
2.15 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасында үтемлелек
күрсәткечләре санын кертергә:
«инвалидларга аларга бүтән затлар белән бертигез дәрәҗәдә хезмәтләр алуга
комачау итүче киртәләрне җиңүдә ярдәм күрсәтү»;
5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5. Идарә, шулай ук аның вазыйфаи затлары һәм дәүләт граждан
хезмәткәрләре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
5.1. Дәүләт хезмәтен алучылар дәүләт хезмәтен күрсәтүдә катнашучы
Идарәнең, аның вазыйфаи затының, яисә Идарәдәге дәүләт граждан хезмәткәренең
карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә шикаять
белдерергә хокуклы.
Идарә белгечләренең карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата
шикаятьләр Идарә башлыгы исеменә тапшырыла.
Идарә башлыгы кабул иткән карарларга, гамәлләргә (гамәл кылмауга) карата
шикаятьләр Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан
Республикасы буенча идарәсенә һәм (яки) Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетына тапшырыла.
5.2. Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда да, шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү чоры бозылганда;
2) дәүләт хезмәте күрсәтү чоры бозылганда;
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәтен яки муниципаль хезмәт күрсәтү
буенча Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында каралмаган документлар таләп
ителгәндә;
4) дәүләт хезмәте яки муниципаль хезмәт күрсәтү буенча тапшырылырга
тиешле, 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 хезмәтен күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый
актларында каралмаган түләү таләп ителгәндә;
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7) Идарәнең, аның вазыйфаи затының дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәсендә
тапшырылган документларда үзләре тарафыннан җибәрелгән басма хаталарны һәм
ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән вакыты
бозылган очракта;
8) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документларны бирү срогы 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, муниципаль хокукый актларда туктатып тору өчен нигезләр каралмаган
булса.
5.3. Шикаять Идарәгә язмача рәвештә кәгазьдә яки электрон рәвештә
тапшырыла.
Шикаять
почта
буенча,
«Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән файдаланып, Идарәнең рәсми сайты, Дәүләти һәм муниципаль
хезмәтләрнең (функцияләрнең) бердәм порталы, Татарстан Республикасы Дәүләти
һәм муниципаль хезмәтләр порталы, дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге аша җибәрелергә, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул
иткәндә дә кабул итеп алынырга мөмкин.
5.4. Дәүләт хезмәте алучыларның шикаятендә түбәндәге мәгълүматлар
булырга тиеш:
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә
торган Идарәнең, Идарәдәге вазыйфаи затның яисә дәүләт граждан хезмәткәренең
исеме;
мөрәҗәгать итүче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган
очракта), яшәгән урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә телефоны номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта ) һәм мөрәҗәгать
итүчегә җавап җибәрелергә мөмкин булган почта адресы;
Идарәнең, аның вазыйфаи затының яисә дәүләт граждан хезмәткәренең
шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында
белешмәләр;
мөрәҗәгать итүченең Идарәнең, аның вазыйфаи затының яисә дәүләт граждан
хезмәткәренең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы)
белән ризалашмавын нигезләүче дәлилләр.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый
торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга
мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа теркәлә торган документларның исемлеге
китерелә.
5.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органга яисә югары торучы органга (андый
булган очракта) килгән шикаять аны теркәүгә алганнан соң унбиш эш көне эчендә, ә
дәүләт хезмәте күрсәтүче органның мөрәҗәгать итүчедән документларны кабул
итүдән баш тартуына яисә җибәрелгән басма хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән
баш тартуына шикаять белдерелгәндә яисә мондый төзәтмәләр кертүнең
билгеләнгән вакыты бозылган очракта, аны теркәүгә алганнан соңгы биш эш көне
эчендә каралырга тиеш.
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5.6. 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
хаталарны һәм ялгышларны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый
актларында алуы каралмаган түләүләрне кайтарып бирү рәвешендә;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карарны кабул иткән көннән соң килүче көннән
соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача яисә, аның ихтыяры буенча, электрон
рәвештә шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында нигезләнгән хат җибәрелә.
5.7. Шикаятьне карап тикшерү барышында яисә нәтиҗәсендә административ
хокук бозу яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карап
тикшерү вәкаләте бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны прокуратура
органнарына җибәрә.»;
2 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты ГХАТ идарәсе тарафыннан
апостиль бирү буенча дәүләт хезмәте
күрсәтүнең административ регламентына
2 нче кушымта
Киңәш ителә торган рәвеше
Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты ГХАТ идарәсенә
кемнән
__________________________________
фамилиясе, исеме, атасының исеме
түбәндәге адреста яшәүче:
__________________________________
____________________________________
шәхес таныклаучы документы
сериясе_________ №__________________
кем тарафыннан бирелгән ______________
___________________________________
ГАРИЗА
Таныклыкта/белешмәдә/ «апостиль» мөһере куюны сорыйм
________________________________________________________________________
документның төре, сериясе, номеры, бирелгән датасы

түбәндәге тарафыннан бирелде __________________________________________
документны биргән ГХАТ органы исеме

кемгә карата_________________________________________________________
документ рәсмиләштерелгән затның фамилиясе, исеме, атасының исеме
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кайсы илдә бирелгән ___________________________________________________
Документның әзер булуы турында миңа хәбәр итүне сорыйм
____________________________________________________________________
(хәбәр итү ысулы)

_________________________ (_________________________________________)».
(дата)

Идарә башлыгы

(имза)

(тулы имза)

А.Р. Шәвәлиева

