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Татарстан Республикасы Үзйөрешле 
машиналарның һәм башка төр техниканың 
техник торышына күзәтчелек идарәсенең 2017 
елның 03 апрелендәге 01-05/76-пр боерыгы 
белән расланган Татарстан Республикасы 
Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр 
техниканың техник торышына күзәтчелек 
идарәсенең тракторларны, үзйөрешле юл-
төзелеш һәм башка төр машиналарны һәм 
аларга тагылмаларны теркәүгә алу һәм исәптән 
төшерү, аларга дәүләт теркәвенә алу 
тамгаларын бирү (Хәрби Көчләр һәм Россия 
Федерациясенең башка гаскәрләре 
машиналарыннан тыш) 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 Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр 
техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсенең 2017 елның 03 апрелендәге   
01-05/76-пр боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы Үзйөрешле 
машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсенең 
тракторларны, үзйөрешле юл-төзелеш һәм башка төр машиналарны һәм аларга 
тагылмаларны теркәүгә алу һәм исәптән төшерү, аларга дәүләт теркәвенә алу 
тамгаларын бирү (Хәрби Көчләр һәм Россия Федерациясенең башка гаскәрләре 
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машиналарыннан тыш) буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1.3 пунктка түбәндәге эчтәлекле алтынчы абзац өстәргә: 
«Гаризалар кабул итү графигы: көн саен, шимбә һәм якшәмбедән тыш, 

Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсенең һәм Идарә 
бүлекләренең эш сәгатьләрендә.». 

1.3.4 пунктчада: 
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Мәгълүмат стендларында урнаштырыла торган мәгълүмат әлеге 

Регламентның 1.3.1, 1.3.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында 
(пунктчаларында) булган дәүләт хезмәте турында белешмәләрне үз эченә ала;»; 

алтынчы абзацта «(http://uslugi.tatar.ru/);» сүзләрен «(https://uslugi.tatarstan.ru/);» 
сүзләре белән алмаштырырга; 

1.5 пунктның алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең читтән 

торып эшләү урыны – дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 
үзәкнең «Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәкләр 
эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 2012 елның 22 декабрендәге 
1376 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган Дәүләти һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру 
кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасының шәһәр яки 
муниципаль район (шәһәр округы) авыл җирлегендә булдырылган  территориаль 
аерымланган структур бүлекчәсе (офисы).»; 
 2.15 пунктның «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасында 
«(http://uslugi.tatar.ru/)» сүзләрен «(http://uslugi.tatarstan.ru)» сүзләренә 
алмаштырырга; 
 

5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук андагы вазыйфаи  
затның, яисә дәүләт граждан хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмауларына) мөрәҗәгать итүче тарафыннан судка кадәр  
(судтан тыш) шикаять белдерү 

 
5.1. Дәүләт хезмәтен алучылар судка кадәр тәртиптә Идарә (Идарә 

бүлекләренең) дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы хезмәткәрләренең гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) карата Идарә башлыгына шикаять белдерү хокукына ия. 

Идарә бүлеге башлыгының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 
карата шикаятьләр Идарәгә Идарә башлыгы урынбасары яисә башлык исеменә 
тапшырыла. 

Идарә башлыгы урынбасары (Идарә башлыгы) карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) шикаятьләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына 
белдерелергә мөмкин. 
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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 Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында дәүләт хезмәтен күрсәтү 
өчен тапшырылуы яки гамәлгә ашырылуы каралмаган документларны яки 
мәгълүматларны яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә; 

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

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче органдагы 
вазыйфаи зат дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә тапшырылган документларда 
җибәрелгән басма хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тарткан очракта яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән вакыты бозылганда; 

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 туктатып тору өчен нигезләр каралмаган булса; 

10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 
документларны беренче мәртәбә кабул иткәндә яисә, «Дәүләти һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 7 статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, 
дәүләт хезмәтен күрсәткәндә булмавы һәм (яки) дөрес булмавы турында 
күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп иткәндә. 

5.3. Шикаять кәгазьдә язмача яки электрон рәвештә тапшырыла. 
Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның 

вазыйфаи затының, дәүләт хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) карата шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, Идарәнең http://gtn.tatarstan.ru рәсми 
сайтыннан, Татарстан Республикасы Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр 
порталыннан  (https://uslugi.tatarstan.ru/), Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 
(функцияләрнең) бердәм порталыннан (http://www.gosuslugi.ru/) файдаланып 
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җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә дә кабул итеп 
алынырга мөмкин. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәгеләр 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 өчен телефон 
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 белдерелгән 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. 
 5.5. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 
торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин. 

5.6. Шикаятьне карау чоры – аны теркәүгә алганнан соң унбиш эш көне эчендә 
һәм дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органдагы 
вазыйфаи затның 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. 

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 пунктның 1 һәм 2 пунктчаларында күрсәтелгән карарны кабул иткән 

көннән соңгы көннән соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача яки, аның 
ихтыярына карап, электрон рәвештә шикаятьне карау нәтиҗәләре турында нигезле 
җавап җибәрелә. 
 5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта җавапта 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган тарафыннан 
гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән 
уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм дәүләт хезмәтен алу максатларында алга таба 
мөрәҗәгать итүче эшләргә тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.   
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 5.9. Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңламтамалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә. 

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

 
 
Түбәндәге эчтәлекле кушымта (белешмәлек) өстәргә: 
 

 
«Тракторларны, үзйөрешле юл-
төзелеш һәм башка төр машиналарны 
һәм аларга тагылмаларны теркәүгә 
алу һәм исәптән төшерү, аларга 
дәүләт теркәвенә алу тамгаларын 
бирү (Хәрби Көчләр һәм Россия 
Федерациясенең башка гаскәрләре 
машиналарыннан тыш) буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына кушымта (белешмәлек) 

 

Тракторларны, үзйөрешле юл-төзелеш һәм башка төр машиналарны һәм аларга 
тагылмаларны теркәүгә алу һәм исәптән төшерү, аларга дәүләт теркәвенә алу 

тамгаларын бирү (Хәрби Көчләр һәм Россия Федерациясенең башка гаскәрләре 
машиналарыннан тыш) буенча дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы  

вазыйфаи затларның реквизитлары 
 

1. Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр 
техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе. 

 
Вазыйфасы Телефоны Электрон адресы 

Идарә башлыгы 221-77-85 gostehnadzorrt@mail.ru 
 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  
 

Вазыйфасы Телефоны Электрон адресы 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты 
Аппаратының Агросәнәгать 
комплексы, җир 
мөнәсәбәтләре һәм 
кулланучылар базары идарәсе 

264-77-15 prav@tatar.ru 
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». 
 

Әлеге боерыкның 5.2 пунктының 3, 10 пунктчалары, 5.8 һәм 5.9 пунктлары 
2018 елның 18 октябрендә үз көченә керә дип билгеләргә. 

2. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 
билгелим. 

 
 

Башлык                                                                                       Р.Р. Зыятдинов 

башлыгы 


