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Татарстан Республикасы Юстиция 
министрлыгы тарафыннан дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтүнең 
административ регламентларына 
үзгәрешләр кертү турында  
 
«Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон,  Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибе турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары  нигезендә боерам: 

 
       Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтүнең административ регламентларына түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә:  

 
       1. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2015 елның 2 
октябрендәге 01-02/685 номерлы (2016 елның 13 февралендәге № 01- 02/55номерлы, 
2016 елның 29 мартындагы 01-02/115 номерлы, 2017 елның 2 июнендәге 01-02/48 
номерлы, 2018 елның 5 июнендәге 50 од номерлы боерыклары белән кертелгән 
үзгәрешләр белән) боерыгы белән расланган Татарстан Республикасының 
административ-территориаль берәмлекләр һәм торак пунктлар реестрыннан өземтә 
яки соралган мәгълүматның булмавы турында белешмә бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентында: 

  
1.3 пунктның 1.3.5 пунктчасында  «дәүләт хезмәте турында» сүзләре алдыннан 

«Татарстан Республикасының дәүләт телләрендәге» сүзләрен өстәргә; 
1.5 пунктның сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча 

күпфункцияле үзәкнең ерактагы эш урыны - дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль 
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хезмәтләрне күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең «Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча 
күпфункцияле үзәге эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында » 2012 
елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт хезмәтләрен 
һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча күпфункцияле үзәк эшчәнлеген 
оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасының 
муниципаль районындагы (шәһәр округындагы) шәһәр яки авыл җирлегендә 
булдырылган территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);  

5 бүлектә: 
5.1 пунктта: 
3 пунктчада «каралмаган документларны» сүзләрен «документларны яки 

мәгълүматны яки аларны тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» дип үзгәртергә; 

түбәндәге эчтәлектәге 10 пунктча өстәргә: 
«10) дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта гариза язучыдан дәүләт хезмәтен 

күрсәтү өчен кирәкле булган яки дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта кирәкле булган, 
документларны кабул итүдән беренчел баш тарткан чакта аларның булмавы яки 
дөрес түгеллекләре күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп итү, 
«Дәүләт хезмәтләрен яки муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 2 
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан кала».»;  
 5.7 пунктка түбәндәге эчтәлектәге 5.71, 5.72 пунктчалар өстәргә:  

«5.71. Шикаять канәгатьләндерелүгә лаек дип табылган очракта гариза язучыга 
җавапта дәүләт хезмәтен күрсәтүдә табылган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 
максатыннан Министрлык тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
гариза язучыга дәүләт хезмәтен алу буенча алга таба башкарырга кирәкле гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә.  

5.72. Шикаять канәгатьләндерелүгә лаек түгел дип табылган очракта гариза 
язучыга җавапта мондый карар нилектән кабул ителгәнлеге турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карардан риза булмаган очракта аңа шикаять 
белдерү тәртипләре турындагы мәгълүмат бирелә.»; 

Әлеге пунктның җиденче, сигезенче, унынчы абзацларын 2018 елның 18 
октябреннән үз көчләренә керә дип билгеләргә.  

 
2. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 22 

мартындагы 01-02/108 номерлы (2017 елның 2 июнендәге 01-02/48 номерлы, 2018 
елның 5 июнендәге 50 од номерлы боерыгы белән кертелгән үзгәрешләр белән) 
боерыгы белән расланган Татарстан Республикасының муниципаль норматив 
хокукый актлары регистрыннан өземтәләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
администратв регламентында: 

1.3 пунктның 1.3.5 пунктчасында  «дәүләт хезмәте турында» сүзләре алдыннан 
«Татарстан Республикасының дәүләт телләрендәге» сүзләрен өстәргә; 

1.5 пунктның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча 
күпфункцияле үзәкнең ерактагы эш урыны - дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль 
хезмәтләрне күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең «Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча 
күпфункцияле үзәге эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында » 2012 
елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт хезмәтләрен 
һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча күпфункцияле үзәк эшчәнлеген 
оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасының 
муниципаль районындагы (шәһәр округындагы) шәһәр яки авыл җирлегендә 
булдырылган территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);  

5 бүлектә: 
5.1 пунктта: 
3 пунктчада «каралмаган документларны» сүзләрен «документларны яки 

мәгълүматны яки аларны тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» дип үзгәртергә; 

түбәндәге эчтәлектәге 10 пунктча өстәргә: 
«10) дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта гариза язучыдан дәүләт хезмәтен 

күрсәтү өчен кирәкле булган яки дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта кирәкле булган, 
документларны кабул итүдән беренчел баш тарткан чакта аларның булмавы яки 
дөрес түгеллекләре күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп итү, 
«Дәүләт хезмәтләрен яки муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 2 
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан кала».»;  
        5.6 пунктка түбәндәге эчтәлектәге 5.61, 5.62 пунктчалар өстәргә:  

«5.61. Шикаять канәгатьләндерелүгә лаек дип табылган очракта гариза язучыга 
җавапта дәүләт хезмәтен күрсәтүдә табылган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 
максатыннан Министрлык тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
гариза язучыга дәүләт хезмәтен алу буенча алга таба башкарырга кирәкле гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә.  

5.62. Шикаять канәгатьләндерелүгә лаек түгел дип табылган очракта гариза 
язучыга җавапта мондый карар нилектән кабул ителгәнлеге турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карардан риза булмаган очракта аңа шикаять 
белдерү тәртипләре турындагы мәгълүмат бирелә.»; 

Әлеге пунктның җиденче, сигезенче, унынчы абзацларын 2018 елның 18 
октябреннән үз көчләренә керә дип билгеләргә.  

 
3. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 8 

декабрендәге 01-02/306 номерлы (2017 елның 2 июнендә 01-02/48 номерлы, 2018 
елның 5 июнендәге 50 од номерлы боерык белән кертелгән үзгәрешләр белән) 
Юридик затлар исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми атамаларын 
файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентында: 
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1.3 пунктның 1.3.6 пунктчасының икенче абзацында  «дәүләт хезмәте 
турында» сүзләре алдыннан «Татарстан Республикасының дәүләт телләрендәге» 
сүзләрен өстәргә; 

1.5 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча 

күпфункцияле үзәкнең ерактагы эш урыны - дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль 
хезмәтләрне күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең «Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча 
күпфункцияле үзәге эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында » 2012 
елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт хезмәтләрен 
һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча күпфункцияле үзәк эшчәнлеген 
оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасының 
муниципаль районындагы (шәһәр округындагы) шәһәр яки авыл җирлегендә 
булдырылган территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);  

5 бүлектә: 
5.1 пунктта: 
3 пунктчада «каралмаган документларны» сүзләрен «документларны яки 

мәгълүматны яки аларны тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» дип үзгәртергә; 

түбәндәге эчтәлектәге 10 пунктча өстәргә: 
«10) дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта гариза язучыдан дәүләт хезмәтен 

күрсәтү өчен кирәкле булган яки дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта кирәкле булган, 
документларны кабул итүдән беренчел баш тарткан чакта аларның булмавы яки 
дөрес түгеллекләре күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп итү, 
«Дәүләт хезмәтләрен яки муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 2 
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан кала».»;  
        5.6 пунктка түбәндәге эчтәлектәге 5.61, 5.62 пунктчалар өстәргә:  

«5.61. Шикаять канәгатьләндерелүгә лаек дип табылган очракта гариза язучыга 
җавапта дәүләт хезмәтен күрсәтүдә табылган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 
максатыннан Министрлык тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
гариза язучыга дәүләт хезмәтен алу буенча алга таба башкарырга кирәкле гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә.  

5.62. Шикаять канәгатьләндерелүгә лаек түгел дип табылган очракта гариза 
язучыга җавапта мондый карар нилектән кабул ителгәнлеге турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карардан риза булмаган очракта аңа шикаять 
белдерү тәртипләре турындагы мәгълүмат бирелә.»; 

Әлеге пунктның җиденче, сигезенче, унынчы абзацларын 2018 елның 18 
октябреннән үз көчләренә керә дип билгеләргә.  

 
4. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2017 елның 18 

октябрендәге 01-02/125 номерлы боерыгы (2018 елның 5 июнендәге 50 од номерлы 
боерык белән кертелгән үзгәрешләр белән) белән расланган Татарстан 
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Республикасының берничә муниципаль районы, шәһәр округлары 
территорияләрендә халык белән чараларны уздыруны килештерү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентында: 

1.3 пунктның 1.3.5 пунктчасының икенче абзацында  «дәүләт хезмәте 
турында» сүзләре алдыннан «Татарстан Республикасының дәүләт телләрендәге» 
сүзләрен өстәргә; 

1.5 пунктның җиденче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча 

күпфункцияле үзәкнең ерактагы эш урыны - дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль 
хезмәтләрне күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең «Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча 
күпфункцияле үзәге эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында » 2012 
елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт хезмәтләрен 
һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча күпфункцияле үзәк эшчәнлеген 
оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасының 
муниципаль районындагы (шәһәр округындагы) шәһәр яки авыл җирлегендә 
булдырылган территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);  

5 бүлектә: 
5.1 пунктта: 
3 пунктчада «каралмаган документларны» сүзләрен «документларны яки 

мәгълүматны яки аларны тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» дип үзгәртергә; 

түбәндәге эчтәлектәге 10 пунктча өстәргә: 
«10) дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта гариза язучыдан дәүләт хезмәтен 

күрсәтү өчен кирәкле булган яки дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта кирәкле булган, 
документларны кабул итүдән беренчел баш тарткан чакта аларның булмавы яки 
дөрес түгеллекләре күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп итү, 
«Дәүләт хезмәтләрен яки муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан кала».»;  
        5.8 пунктка түбәндәге эчтәлектәге 5.81, 5.82 пунктчалар өстәргә:  

«5.81. Шикаять канәгатьләндерелүгә лаек дип табылган очракта гариза язучыга 
җавапта дәүләт хезмәтен күрсәтүдә табылган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 
максатыннан Министрлык тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
гариза язучыга дәүләт хезмәтен алу буенча алга таба башкарырга кирәкле гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә.  

5.82. Шикаять канәгатьләндерелүгә лаек түгел дип табылган очракта гариза 
язучыга җавапта мондый карар нилектән кабул ителгәнлеге турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карардан риза булмаган очракта аңа шикаять 
белдерү тәртипләре турындагы мәгълүмат бирелә.»; 

Әлеге пунктның җиденче, сигезенче, унынчы абзацларын 2018 елның 18 
октябреннән үз көчләренә керә дип билгеләргә.  
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