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Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2016 елның 

21 июнендәге  96пи номерлы карары 

белән расланган Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары тарафыннан муниципаль 

хезмәт күрсәтүләрнең  

административ регламентларын 

эшләү һәм раслау Тәртибенә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

Муниципаль норматив-хокукый актны законнарга тәңгәлләштерү 

максатында,2010  елның 27 июлендәге“Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру  турында”гы210-ФЗномерлы законга,2017 елның 29 

декабрендәге “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру  

турында”гы Федераль  законның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүләрнең күпфункцияле  үзәкләрендә гариза бирүченең бердәм гариза 

бирүе аркылы   берничә дәүләт (муниципаль) хезмәтләр күрсәтү мөмкинлеген  

беркетү өлешенә үзгәрешләр кертү хакында” гы 479-ФЗ номерлы Федераль  

законга,Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының2018 елның 24 

июлендәге“Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең  башкарма 

органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 

регламентын эшләү һәм  раслау Тәртибенә (Тәртип Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының2010 елның 2 ноябрендәге”Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимиятенең  башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре  

күрсәтүнең административ регламентын эшләү һәм  раслау Тәртибен раслау 

һәм  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү турында”гы 880 номерлы карары  белән 

расланган)үзгәрешләр кертү турында”гы 593 номерлы карарына,Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы Уставына туры китереп, 

КАРАР БИРӘМ: 

 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 21 июнендәге  96пи номерлы карары белән расланган 



Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең  административ 

регламентларын эшләү һәм раслау Тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.2  пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“1.2.Әлеге Тәртип максатларында түбәндәге атамалар кулланыла: 

административ регламент – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы җирле үзидарә органының административ процедуралары 

һәм административ гамәлләренең сроклары һәм эзлеклелеген, аның структура 

подразделениеләре һәм вазыйфаи затлары арасындагы үзара бәйләнешләр 

тәртибен, шулай ук җирле үзидарә органыныңфизик һәм юридик затлар белән 

үзара бәйләнешен (алга таба – муниципаль хезмәт күрсәтүләрне 

алучылар),дәүләт хакимиятенең  һәм җирле үзидарәнең башка 

органнары,шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтүгә мөмкинлек биргән оешмалар 

белән үзара бәйләнешләрен билгеләүче  норматив-хокукый акт; 

муниципаль хезмәт күрсәтү – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы җирле үзидарә органының функцияләрен реализацияләүдә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүче (алга таба – муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 

орган) органның  вәкаләтләре чикләрендә гариза бирүчеләрнең запрослары 

буенча2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында”гы 131-ФЗ номерлы Федераль  

закон  һәмБалык Бистәсе муниципаль районы Уставы нигезендә билгеләнгән 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрнехәл итү буенча  гамәлгә ашырылучы,    шулай 

ук күрсәтелгән Федераль закон белән каралган җирле үзидарә органнарының 

хокуклары чикләрендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләргә кермәгән мәсьәләләрне 

хәл итүдәге, җирле үзидарә органнарының  башка дәүләт (күрсәтелгән  

Федераль  законның 19 маддәсе нигезендә аларга тапшырылмаган)вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруда катнашудагы, әгәр бу катнашу федераль  законнар 

тарафыннан каралган булса, җирле үзидарә органнарының  башка  муниципаль  

берәмлекләрнең, дәүләт хакимияте органнарының җирле үзидарә органнары 

компетенциясенә кермәгән  һәм федераль законнар һәм Татарстан 

Республикасы  законнары белән алар компетенциясеннән чыгарып 

ташланмаган  башка мәсьәләләрне хәл итүдәге (мондый хокукларны 

реализацияләү турында муниципаль хокукый актлар кабул ителү 

очрагында)эшчәнлеге; 

муниципаль  хезмәтләр күрсәтү тәртибен бозуга шикаять (алга таба – 

шикаять) – гариза бирүченең яки аның законлы вәкиленең  муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк, муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүче органның вазыйфаи заты,күпфункцияле үзәк хезмәткәре,  

муниципаль  хезмәткәр яисә 2010  елның 27 июлендәге“Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру  турында”гы   210-ФЗ номерлы законның 16 

маддәсенең 11өлешендә  каралган оешмалар  яки аларның  хезмәткәрләре 

тарафыннанкүрсәтелгән муниципаль хезмәт алганда бозылган хокукларын  яки  

законлы мәнфәгатьләрен торгызу яки  яклау турындагы таләбе; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче  күпфункцияле  үзәк (алга 

таба – күпфункцияле  үзәк) – дәүләт яки муниципальучреждениенең оештыру-



хокукый формасында төзелгән 2010  елның 27 июлендәге“Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру  турында”гы   210-ФЗ 

номерлыФедераль закон  таләпләренә җавап бирүче һәм дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыруга (шул исәптән электрон формада, 

“бер тәрәзә” принцибы  буенча)  вәкаләтлеоешма (шул исәптән  автоном 

учреждение булып торучы); 

“бер тәрәзә”принцибы –гариза бирүченең  тиешле запрос белән дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында яки 2010  елның 27 

июлендәге“Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру  турында”гы   

210-ФЗ номерлы Федераль законда күрсәтелгән запрос белән бер тапкыр 

мөрәҗәгать итүеннән соңдәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү гамәлгә 

ашырыла торган принцип, ә дәүләт хезмәтләре күрсәтүче органнар яки 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара бәйләнеш 

күпфункцияле үзәк тарафыннан   норматив-хокукый актлар һәм үзара ярдәм 

итешү турындагы килешү нигезендә гамәлгә ашырыла; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең 

ераклаштырылган эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 

күпфункцияле үзәкнеңРоссия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22 

декабрендәге “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкнең эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында”гы 1376  номерлы 

карары белән расланган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 

күпфункцияле үзәкнең эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 

нигезендә  Татарстан Республикасымуниципаль районының шәһәр яки авыл 

җирлегендә төзелгән территориаль аерымланган структур подразделениесе 

(офис); 

2.2 пунктының “д” пунктчасын тәбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“д)муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органның, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең,2010  елның 27 июлендәге“Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру  турында”гы   210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 маддәсе 11 өлеше нигезендә күпфункцияле үзәк 

функцияләрен  тормышка ашыруга җәлеп ителгән оешмаларның, шулай ук 

аларның вазыйфаи затларының,  муниципаль хезмәткәрләрнең, 

хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка 

кадәрге (судтан тыш) шикаять бирү тәртибе”; 

2.3  пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә; 

“2.3.Гомуми нигезләмәләргә кагыла торган бүлек түбәндәге 

бүлекчәләрдән тора: 

а)административ регламентны көйләү предметы; 

б) муниципаль хезмәтләрне алучыларның – юридик һәм физик 

затларныңмуниципаль хезмәтләрне алучыларының ташламалы (булса) 

категорияләрен  күрсәтеп   исемлеге китерелгән категорияләр (затлар 

категорияләре); 

в)муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында хәбәр итү тәртибенә  таләпләр, 

тәртип үз эченә ала: 



муниципаль хезмәтләр күрсәтүче җирле үзидарә органарының, аларның 

структур подразделениеләре һәм территориаль  органнарының,  

муниципальхезмәтләр күрсәтүдә катнашучы оешмаларның урнашу урыны һәм 

эш графигы турында мәгълүматны,муниципаль хезмәтләрне алу өчен кирәк 

булганда мөрәҗәгать ителә торган дәүләт һәм муниципаль органнарның, 

оешмаларның, шулай ук  дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче  

күпфункцияле үзәкләрнең, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 

күпфункцияле үзәкнең ераклаштырылган эш урынының урнашкан җире һәм эш 

графигы турында мәгълүматны алу ысулларын; 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүче җирле үзидарә органарының   структур 

подразделениеләренең, муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә катнашучы  

оешмаларның  белешмә телефоннарын, шул исәптән телефон-

автоинформаторның номерын; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының, 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә катнашучы  оешмаларныңмуниципаль хезмәт 

күрсәтү һәм муниципаль хезмәт  күрсәтү өчен зарур һәм мәҗбүри булган 

хезмәт күрсәтүләр, аларның электрон почталарының адресларытурында 

мәгълүматлары булган “Интернет”мәгълүмат-телекоммуникация   челтәрендәге 

рәсми сайтларының адресларын; 

гариза бирүчеләр тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтү һәм 

муниципаль хезмәт  күрсәтү өчен зарур һәм мәҗбүри булган хезмәт күрсәтүләр 

мәсьәләләре буенча мәгълүматны, күрсәтелгән хезмәт күрсәтүләр барышы 

турында мәгълүматларны, шул исәптән  “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең (функцияләрнең) бердәм порталы” федераль дәүләт мәгълүмат 

системасын,“Татарстан Республикасыдәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү порталы”республика дәүләт мәгълүмат системасын кулланып  алу 

тәртибен; 

бу пунктчада күрсәтелгән мәгълүматның  тәртибен, формасын 

һәмурнаштыру урынын, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтү һәм 

муниципаль хезмәт  күрсәтү өчен зарур һәм мәҗбүри булган хезмәт күрсәтүләр 

урыннарындагы стендларда,  шулай ук Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының, муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә катнашучы  

оешмаларның рәсми сайтларында, “Интернет”мәгълүмат-телекоммуникация   

челтәрендә,шул исәптән  “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

(функцияләрнең) бердәм порталы” федераль дәүләт мәгълүмат системасында, 

“Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү порталы”  

республика дәүләт мәгълүмат системасында; 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү урыннарындагы стендларда Татарстан 

Республикасы дәүләт  телләрендә түбәндәге мәгълүмататны урнаштыру 

турында таләпләр: 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының  җирле 

үзидарә органы тарафыннан  күрсәтелүче муниципаль хезмәтнең атамасы; 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенең тасвирламасы; 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең шул исәптән муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы оешмага мөрәҗәгать итүнең зарурлыгы исәпкә алынган  



срогы, туктатып тору мөмкинлеге Россия Федерациясе  законнарында каралган 

очракта муниципаль хезмәт күрсәтүне туктату срогы; 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен  законнар яки башка норматив-хокукый 

актлар нигезендә кирәк булгандокументларның тулы исемлеге (шул исәптән  

әлеге Тәртипкә бирелгән  кушымтага туры китерелгән формада  муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында запрос, Россия Федерациясе  законнары тарафыннан  

документларны ирекле формада бирү  каралган  очраклардан тыш), шулай ук 

муниципаль хезмәт  күрсәтүгә  зарур һәм мәҗбүри булган хезмәт күрсәтүләр  

өчен гариза бирүче тапшырырга тиешле документлар, гариза бирүче 

тарафыннан  аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе; 

муниципаль хезмәт  күрсәтүөчен зарур булган документларны кабул 

итмәүгә  нигезләрнең тулы исемлеге; 

муниципаль хезмәт  күрсәтү өчен,  шулай ук муниципаль хезмәт  

күрсәтүгә  зарур һәм мәҗбүри булган хезмәт күрсәтүләр    өчен түләтелә торган 

дәүләт пошлинасы һәм башка түләүнең  күләме; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының  җирле 

үзидарә органының эшләү вакыты,   Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының  җирле үзидарә органы  белгечләре тарафыннан 

муниципаль хезмәт  күрсәтүгә гаризалар кабул итү графигы турында 

мәгълүмат; 

муниципаль хезмәт  күрсәтүне алучылар өчен аларның муниципаль 

хезмәт  күрсәтү барышында  кабул ителгән (гамәлгә ашырылучы) карарларга 

һәм гамәлләр кылуга (гамәлләр кылмауга) судка кадәр (судтан тыш) шикаятькә 

хокуклары  булу турында мәгълүмат; 

г)муниципаль хезмәт  күрсәтүне турыдан-туры җайга салучы норматив-

хокукый актларның исемлеге (аларның реквизитларын һәм рәсми рәвештә 

басылып чыккан чыганакларны  күрсәтеп);   

д)административ регламентта файдаланылган атамалар һәм аларның 

билгеләмәләре.”; 

2.9 пунктында: 

беренче   абзацны  түбәндәге редакциядә  бәян итәргә: 

“2.9. Муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органның, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең,2010  елның 27 июлендәге“Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру  турында”гы   210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 маддәсе 11 өлеше нигезендә күпфункцияле үзәк 

функцияләрен  тормышка ашыруга җәлеп ителгән оешмаларның, шулай ук 

аларның вазыйфаи затларының,  муниципаль хезмәткәрләрнең, 

хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка 

кадәрге (судтан тыш) шикаять бирү тәртибенә кагылган бүлектә; күрсәтелә:”; 

“д” пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә; 

“д) муниципаль хезмәт күрсәтүне алучының судка кадәр (судтан тыш) 

тәртиптәге шикаяте (дәгъвасы) адресланырга мөмкин булган  җирле үзидарә  

органнары,дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкләр,2010  елның 27 июлендәге“Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 



күрсәтүне оештыру  турында”гы   210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

маддәсе 11өлеше нигезендә күпфункцияле үзәк функцияләрен  тормышка 

ашыруга җәлеп ителгән оешмалар, шулай ук аларның вазыйфаи затлары;”; 

3.1 пунктының  “б” пунктчасында  “24 көнлек срокта” сүзләрен “15 

көнлек срокта” сүзләренә алмаштырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

3.Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең җаваплылыкта 

калдырам. 

 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                                  В.И. Токранов 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

