
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МӘГЪЛҮМАТЛАШТЫРУ ҺӘМ 
ЭЛЕМТӘ МИНИСТРЛЫГЫ 

 
ПРИКАЗ                                                            БОЕРЫК 

 

 
 
 

 
         28.09.2018                                    Казан ш.                                          № 8-05-п/191 
 
Татарстан Республикасы Мәгълүмат-
лаштыру һәм элемтә министрлыгының 
«Татарстан Республикасында Яшәүче 
картасы проектын гамәлгә ашыруда 
катнашучы кредит оешмаларына Татарстан 
Республикасында Яшәүчеләр карталары 
реестры веб-сервисыннан һәм Татарстан 
Республикасында Яшәүче картасын чыгару 
(кабат чыгару) өчен кирәкле мәгълүматтан 
файдалану мөмкинлеген бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентын раслау турында» 2016 елның 
01 июлендәге П-92 номерлы боерыгы белән 
расланган Татарстан Республикасында 
Яшәүче картасы проектын гамәлгә ашыруда 
катнашучы кредит оешмаларына Татарстан 
Республикасында Яшәүчеләр карталары 
реестры веб-сервисыннан һәм Татарстан 
Республикасында Яшәүче картасын чыгару 
(кабат чыгару) өчен кирәкле мәгълүматтан 
файдалану мөмкинлеген бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына үзгәрешләр кертү хакында  

 
«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә боерык бирәм: 
 
Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының 

«Татарстан Республикасында Яшәүче картасы проектын гамәлгә ашыруда 
катнашучы кредит оешмаларына Татарстан Республикасында Яшәүчеләр карталары 
реестры веб-сервисыннан һәм Татарстан Республикасында Яшәүче картасын чыгару 
(кабат чыгару) өчен кирәкле мәгълүматтан файдалану мөмкинлеген бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2016 
елның 01 июлендәге П-92 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы 
Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының 2017 елның 11 маендагы 8-05-п/77 
номерлы боерыгы нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган 
Татарстан Республикасында Яшәүче картасы проектын гамәлгә ашыруда катнашучы 
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кредит оешмаларына Татарстан Республикасында Яшәүчеләр карталары реестры 
веб-сервисыннан һәм Татарстан Республикасында Яшәүче картасын чыгару (кабат 
чыгару) өчен кирәкле мәгълүматтан файдалану мөмкинлеген бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.3.1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.3.1. Министрлык урнашкан урын: Казан ш., Кремль ур., 8 й. 
Министрлыкның эш графигы: көн саен, шимбә һәм якшәмбедән кала, 

дүшәмбе-пәнҗешәмбе 9.00 сәгатьтән алып 18.00 сәгатькә кадәр, җомга 9.00 
сәгатьтән алып 16.45 сәгатькә кадәр, төшке аш: 11.45 сәгатьтән 12.30 сәгатькә кадәр. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү турында гаризалар кабул итү дүшәмбе-пәнҗешәмбе 
9.00 сәгатьтән 18.00 сәгатькә кадәр, җомга 9.00 сәгатьтән 16.45 сәгатькә кадәр 
гамәлгә ашырыла. 

Җәмәгать транспортында «Почта» тукталышына кадәр килергә кирәк: 
- 98 нче автобус. 
Керү шәхесне таныклый торган документ буенча.»; 
1.3.4 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.3.4. Дәүләт хезмәте турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин: 
1) дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә алучы, 

Министрлыкның мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү бүлмәләрендә урнашкан дәүләт 
хезмәте турындагы мәгълүмат стендлары аша. 

Мәгълүмат стендларында урнаштырыла торган Татарстан Республикасы 
дәүләт телләрендәге мәгълүмат әлеге Регламентның  1.3.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 
2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларында) булган дәүләт хезмәте турындагы 
белешмәләрне үз эченә ала; 

2) «Интернет» челтәре аша: 
Министрлыкның рәсми сайтында (mic.tatarstan.ru); 
«Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы» республика дәүләт мәгълүмат системасында (http://uslugi.tatarstan.ru); 
«Дәүләт хезмәтләренең һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) 

бердәм порталы» федераль дәүләт мәгълүмат системасында  
(http://www.gosuslugi.ru); 

3) Министрлыкка телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон аша); 
4) Министрлыкка язмача мөрәҗәгать иткәндә (шул исәптән электрон документ 

рәвешендә).»; 
1.6 пунктның 10 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкнең читтән торып эшләү урыны – дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең «Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүче күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау 
турында» 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карары белән расланган Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 
күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә 
Татарстан Республикасының шәһәр яки муниципаль район (шәһәр округы) авыл 
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җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе 
(офисы).».»; 

3.3.2 пунктчаның икенче абзацында «бары тик персональ мәгълүматларны 
эшкәртүгә гражданиннан ризалык алынганнан соң гына» сүзләрен өстәргә; 

5 бүлек аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, шулай ук андагы вазыйфаи 

затларның, дәүләт граждан хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе»; 

5.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.1. Мөрәҗәгать итүчеләр Министрлыкның дәүләт хезмәте күрсәтүдә 

катнашучы хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата Министрлыкка 
судка кадәр тәртиптә шикаять белдерү хокукына ия. Министр кабул иткән 
карарларга Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына шикаять  
белдерелергә мөмкин. 

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

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда; 
дәүләт хезмәтен күрсәтү вакыты бозылганда; 
мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

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

Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 
норматив хокукый актларында тапшырылуы каралган документларны кабул итүдән 
баш тартканда; 

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; 

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

Министрлыкның, Министрлыкның вазыйфаи затының дәүләт хезмәте күрсәтү 
нәтиҗәсендә тапшырылган документларда җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны 
төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән вакыты бозылган 
очракта. 

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

дәүләт хезмәте яисә муниципаль хезмәт 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; 

дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 
документларны беренче мәртәбә кабул иткәндә яисә яисә, «Дәүләт хезмәтләре һәм 



4 
 

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»; 

5.2 пунктның икенче абзацында «(http://uslugi.tatar.ru/)»  сүзләрен  
«(http://uslugi.tatarstan.ru)» сүзләренә алмаштырырга; 

5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга; 
5.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«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 
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 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктларын өстәргә: 
«5.71  Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында Министрлыкта 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. 

5.72  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.». 

 

 

 
 

Татарстан Республикасы 
Премьер министры урынбасары – министр                Р.А.Шәйхетдинов 


