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Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 2018 
ел, 18 сентябрь, № 883 боерыгы 
белән расланды 

 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының халыкка социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт 
хезмәтләре күрсәтүнең аерым административ регламентларына кертелә торган 

үзгәрешләр 
 

1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының "Техноген һәлакәтләр нәтиҗәсендә радиация тәэсиренә 
дучар булган гражданнарга (сәламәтлеккә килгән зыян өчен) савыктыруга ел саен 
бирелә торган акчалата компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында" 2012 елның 30 июлендәге 608 
номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының 2015 ел, 21 июль, № 491, 2016 ел, 7 июнь, № 
317, 2017 ел, 8 июнь, № 351, 2017 ел, 15 ноябрь, № 805, 2018 ел, 18 май, № 385 
боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Техноген 
һәлакәтләр нәтиҗәсендә радиация тәэсиренә дучар булган гражданнарга 
(сәламәтлеккә килгән зыян өчен) савыктыруга ел саен бирелә торган акчалата 
компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентында: 

1 бүлектә: 
1.4.2 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4.2. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Үзәк бүлекләре урнашкан урын һәм 

аның эш графигы турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин:" 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) Үзәк бүлекләрендә урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы 

мәгълүматларны үз эченә алган, хезмәт күрсәтүләр турындагы мәгълүмат стендлары 
аша. Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында 
урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турында мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;"; 

2 пунктчаның өченче абзацында «(http://uslugi.tatar.ru/);»  сүзләрен 
«(http://uslugi.tatarstan.ru/) сүзләренә алмаштырырга;"; 

4 пунктчада «(http://mts@tatar.ru).» сүзләрен «(http://mtsz.tatarstan.ru). 
сүзләренә алмаштырырга."; 

1.6 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"дәүләт хезмәтләрен 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 
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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 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе 
(офисы)"."; 

2 бүлектә 2.15 пунктта "Стандартка карата таләпләр эчтәлеге" графасында 
уналтынчы абзацка "дәүләт" сүзеннән соң "хезмәте" сүзен өстәргә; 

5 бүлектә: 
5.1 пунктчада "Дәүләт хезмәтен алучылар" сүзләрен "Мөрәҗәгать итүчеләр" 

сүзләре белән алмаштырырга; 
5.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда;"; 
3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"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 тапшыруны яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә;"; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 
"10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп 
иткәндә."; 

5.4 пунктта "органы" сүзеннән соң "(учреждениесе)" сүзен өстәргә; 
5.5 пунктның 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
"Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин."; 

5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга;  
5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктлар өстәргә: 
«5.71Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган (учреждение) 
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. 

5.72 Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә.". 

5.9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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"5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 
бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны прокуратура органнарына 
кичекмәстән җибәрә.". 

2. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының "Техноген һәлакәтләр нәтиҗәсендә радиация тәэсиренә 
дучар булган гражданнарга сәламәтлеккә килгән зыян өчен бер мәртәбә бирелә 
торган компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентын раслау турында" 2012 елның 10 июлендәге 543 номерлы боерыгы 
(Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының 2015 ел, 20 июль, № 476; 2016 ел, 7 июнь, № 317; 2017 ел, 8 июнь, 
№ 350; 2017 ел, 27 ноябрь, № 833, 2018 ел, 15 май, № 368 боерыклары нигезендә 
кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Техноген һәлакәтләр нәтиҗәсендә 
радиация тәэсиренә дучар булган гражданнарга сәламәтлеккә килгән зыян өчен бер 
мәртәбә бирелә торган компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентында: 

1 бүлектә: 
1.4.2 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4.2. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Үзәк бүлекләре урнашкан урын һәм 

аның эш графигы турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин:" 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) Үзәк бүлекләрендә урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы 

мәгълүматларны үз эченә алган, хезмәт күрсәтүләр турындагы мәгълүмат стендлары 
аша. Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында 
урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турында мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;"; 

1.6 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"дәүләт хезмәтләрен 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 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)."; 

2 бүлекнең "Стандартка карата таләпләр эчтәлеге" графасында: 
2.6 пунктта:  
тугызынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"Үзәк бүлеге мөрәҗәгать итүчедән түбәндәгеләрне таләп итәргә хокуклы 

түгел:"; 
түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
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"дәүләт хезмәтен күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган 
мөнәсәбәтләрне җайга салучы норматив хокукый актларда тапшырылуы күздә 
тотылмаган, 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясының 6 өлешендә 
каралган документлардан тыш, дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар, муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүче органнар, бүтән дәүләт органнары, җирле хакимиятләр һәм 
башкару-боеру вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы бүтән җирле үзидарә органнары 
(алга таба – җирле үзидарә органнары) яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә 
органнарына буйсына торган, дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүдә катнашучы оешмалар карамагында булган документларны тиешенчә 
федераль башкарма хакимият органнарыннан, бюджетныкы булмаган дәүләт 
фондлары органнарыннан, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте 
башкарма органнарыннан, шулай ук җирле үзидарә органнарыннан тапшыруны; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүматлар тапшыруны, 
түбәндәге очраклардан тыш: 

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза беренче мәртәбә тапшырылганнан соң 
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актларның таләпләре 
үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң дәүләт хезмәтен 
күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган һәм элегрәк 
тапшырылган документлар җыелмасына кертелмәгән гаризада һәм документларда 
хаталар булганда; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң  документларның 
гамәлдә булу срогы беткәндә яисә мәгълүматлар үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вәкаләтле оешманың, дәүләт хезмәткәренең, вәкаләтле оешма 
хезмәткәренең дәүләт хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән йә дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда документаль 
расланган хаталы яки хокукка каршы килә торган гамәл кылуы (гамәл кылмавы) 
факты (билгеләре) ачыкланганда, бу хакта дәүләт хезмәте күрсәтүче органның яки 
дәүләт хезмәте күрсәтүче вәкаләтле оешма җитәкчесенең имзасы белән язмача 
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 
гафу үтенелә"; 

2.15 пунктның уналтынчы абзацында «http://mtsz.tatar.ru"  сүзләрен 
«http://mtsz.tatarstan.ru» сүзләренә алмаштырырга; 

5 бүлектә: 
5.1 пунктчада "Дәүләт хезмәтен алучылар" сүзләрен "Мөрәҗәгать итүчеләр" 

сүзләре белән алмаштырырга; 
5.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда;"; 
3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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"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 тапшыруны яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә;"; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 
"10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп 
иткәндә."; 

5.4 пунктта "органы" сүзеннән соң "(учреждениесе)" сүзен өстәргә; 
5.5 пунктның 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
"Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин."; 

5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга;  
5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктлар өстәргә: 
«5.71Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган (учреждение) 
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. 

5.72 Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә.". 

5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 

бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны прокуратура органнарына 
кичекмәстән җибәрә.". 

3. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының "Техноген һәлакәтләрнең нәтиҗәсен бетерүдә катнашкан 
тукландыручысын югалту буенча ай саен түләнә торган компенсация билгеләү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 
2012 елның 30 июлендәге 606 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 2015 ел, 20 
июль, № 478; 2016 ел, 7 июнь, № 317; 2017 ел, 8 июнь, № 350; 2017 ел, 30 ноябрь, № 
838; 2018 ел, 15 май, № 368 боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) 
белән расланган Техноген һәлакәтләрнең нәтиҗәсен бетерүдә катнашкан 
тукландыручысын югалту буенча ай саен түләнә торган компенсация билгеләү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында: 
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1 бүлектә: 
1.4.2 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4.2. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Үзәк бүлекләре урнашкан урын һәм 

аның эш графигы турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин:" 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) Үзәк бүлекләрендә урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы 

мәгълүматларны үз эченә алган, хезмәт күрсәтүләр турындагы мәгълүмат стендлары 
аша. Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында 
урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турында мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;"; 

1.6 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"дәүләт хезмәтләрен 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 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)."; 

2 бүлекнең "Стандартка карата таләпләр эчтәлеге" графасында: 
2.6 пунктта:  
тугызынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"Үзәк бүлеге мөрәҗәгать итүчедән түбәндәгеләрне таләп итәргә хокуклы 

түгел:"; 
түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
"дәүләт хезмәтен күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган 

мөнәсәбәтләрне җайга салучы норматив хокукый актларда тапшырылуы күздә 
тотылмаган, 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясының 6 өлешендә 
каралган документлардан тыш, дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар, муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүче органнар, бүтән дәүләт органнары, җирле хакимиятләр һәм 
башкару-боеру вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы бүтән җирле үзидарә органнары 
(алга таба – җирле үзидарә органнары) яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә 
органнарына буйсына торган, дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүдә катнашучы оешмалар карамагында булган документларны тиешенчә 
федераль башкарма хакимият органнарыннан, бюджетныкы булмаган дәүләт 
фондлары органнарыннан, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте 
башкарма органнарыннан, шулай ук җирле үзидарә органнарыннан тапшыруны; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүматлар тапшыруны, 
түбәндәге очраклардан тыш: 
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дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза беренче мәртәбә тапшырылганнан соң 
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актларның таләпләре 
үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң дәүләт хезмәтен 
күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган һәм элегрәк 
тапшырылган документлар җыелмасына кертелмәгән гаризада һәм документларда 
хаталар булганда; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң  документларның 
гамәлдә булу срогы беткәндә яисә мәгълүматлар үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вәкаләтле оешманың, дәүләт хезмәткәренең, вәкаләтле оешма 
хезмәткәренең дәүләт хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән йә дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда документаль 
расланган хаталы яки хокукка каршы килә торган гамәл кылуы (гамәл кылмавы) 
факты (билгеләре) ачыкланганда, бу хакта дәүләт хезмәте күрсәтүче органның яки 
дәүләт хезмәте күрсәтүче вәкаләтле оешма җитәкчесенең имзасы белән язмача 
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 
гафу үтенелә"; 

2.15 пунктның уналтынчы абзацында «http://mtsz.tatar.ru"  сүзләрен 
«http://mtsz.tatarstan.ru» сүзләренә алмаштырырга; 

5 бүлектә: 
5.1 пунктчада "Дәүләт хезмәтен алучылар" сүзләрен "Мөрәҗәгать итүчеләр" 

сүзләре белән алмаштырырга; 
5.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда;"; 
3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"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 тапшыруны яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә;"; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 
"10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп 
иткәндә."; 

5.4 пунктта "органы" сүзеннән соң "(учреждениесе)" сүзен өстәргә; 
5.5 пунктның 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
"Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин."; 
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5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга;  
5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктлар өстәргә: 
«5.71Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган (учреждение) 
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. 

5.72 Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә.". 

5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 

бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны прокуратура органнарына 
кичекмәстән җибәрә.". 

4. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының "Чернобыль АЭСындагы һәлакәт нәтиҗәсендә һәлак 
булган, нурланыш авыруы һәм Чернобыль һәлакәтенә бәйле рәвештә барлыкка 
килгән башка төрле авырулар нәтиҗәсендә үлгән гражданнарны, шулай ук 
Чернобыль һәлакәте нәтиҗәсендәге инвалидлар исәбенә керүче үлгән гражданнарны 
җирләүгә гаилә әгъзаларына яки җирләү оештыруны үз өстенә алган затларга 
пособие билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын 
раслау хакында" 2012 елның 20 июлендәге 585 номерлы боерыгы (Татарстан 
Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының 2015 ел, 20 июль, № 475, 2016 ел, 7 июнь, № 317, 2017 ел, 8 июнь, 
№ 351, 2017 ел, 27 ноябрь, № 835, 2018 ел, 15 май, № 368 боерыклары нигезендә 
кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Чернобыль АЭСындагы һәлакәт 
нәтиҗәсендә һәлак булган, нурланыш авыруы һәм Чернобыль һәлакәтенә бәйле 
рәвештә барлыкка килгән башка төрле авырулар нәтиҗәсендә үлгән гражданнарны, 
шулай ук Чернобыль һәлакәте нәтиҗәсендәге инвалидлар исәбенә керүче үлгән 
гражданнарны җирләүгә гаилә әгъзаларына яки җирләү оештыруны үз өстенә алган 
затларга пособие билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентында: 

1 бүлектә: 
1.4.2 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4.2. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Үзәк бүлекләре урнашкан урын һәм 

аның эш графигы турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин:" 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) Үзәк бүлекләрендә урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы 

мәгълүматларны үз эченә алган, хезмәт күрсәтүләр турындагы мәгълүмат стендлары 
аша. Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында 
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урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турында мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;"; 

2 пунктчаның икенче абзацында «http://mtsz.tatar.ru;»  сүзләрен 
«http://mtsz.tatarstan.ru;» сүзләренә алмаштырырга; 

2 пунктчаның өченче абзацында «(http://uslugi.tatar.ru/);»  сүзләрен 
«(http://uslugi.tatarstan.ru/)" сүзләренә алмаштырырга; 

4 пунктчада «(http://mtsz.tatar.ru).» сүзләрен "(электрон почта адресы:  
mtsz@tatar.ru).» сүзләренә алмаштырырга; 

1.6 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"дәүләт хезмәтләрен 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 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)."; 

2 бүлекнең "Стандартка карата таләпләр эчтәлеге" графасында: 
2.6 пунктта:  
бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"Үзәк бүлеге мөрәҗәгать итүчедән түбәндәгеләрне таләп итәргә хокуклы 

түгел:"; 
түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
"дәүләт хезмәтен күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган 

мөнәсәбәтләрне җайга салучы норматив хокукый актларда тапшырылуы күздә 
тотылмаган, 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясының 6 өлешендә 
каралган документлардан тыш, дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар, муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүче органнар, бүтән дәүләт органнары, җирле хакимиятләр һәм 
башкару-боеру вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы бүтән җирле үзидарә органнары 
(алга таба – җирле үзидарә органнары) яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә 
органнарына буйсына торган, дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүдә катнашучы оешмалар карамагында булган документларны тиешенчә 
федераль башкарма хакимият органнарыннан, бюджетныкы булмаган дәүләт 
фондлары органнарыннан, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте 
башкарма органнарыннан, шулай ук җирле үзидарә органнарыннан тапшыруны; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүматлар тапшыруны, 
түбәндәге очраклардан тыш: 

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза беренче мәртәбә тапшырылганнан соң 
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актларның таләпләре 
үзгәргәндә; 
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дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң дәүләт хезмәтен 
күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган һәм элегрәк 
тапшырылган документлар җыелмасына кертелмәгән гаризада һәм документларда 
хаталар булганда; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң  документларның 
гамәлдә булу срогы беткәндә яисә мәгълүматлар үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вәкаләтле оешманың, дәүләт хезмәткәренең, вәкаләтле оешма 
хезмәткәренең дәүләт хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән йә дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда документаль 
расланган хаталы яки хокукка каршы килә торган гамәл кылуы (гамәл кылмавы) 
факты (билгеләре) ачыкланганда, бу хакта дәүләт хезмәте күрсәтүче органның яки 
дәүләт хезмәте күрсәтүче вәкаләтле оешма җитәкчесенең имзасы белән язмача 
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 
гафу үтенелә"; 

2.15 пунктның уналтынчы абзацында «http://mtsz.tatar.ru»  сүзләрен 
«http://mtsz.tatarstan.ru» сүзләренә алмаштырырга; 

5 бүлектә: 
5.1 пунктчада "Дәүләт хезмәтен алучылар" сүзләрен "Мөрәҗәгать итүчеләр" 

сүзләре белән алмаштырырга; 
5.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда;"; 
3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"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 тапшыруны яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә;"; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 
"10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп 
иткәндә."; 

5.4 пунктта "органы" сүзеннән соң "(учреждениесе)" сүзен өстәргә; 
5.5 пунктның 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
"Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин."; 

5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга;  
5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктлар өстәргә: 
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«5.71Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган (учреждение) 
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. 

5.72 Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә.". 

5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 

бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны прокуратура органнарына 
кичекмәстән җибәрә.". 

5. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының  "Хезмәткә сәләтне югалту дәрәҗәсенә бәйсез рәвештә 
(инвалидлык билгеләнмәсә дә), техноген һәлакәтләр аркасында радиация 
йогынтысына дучар булу сәбәпле һәм хезмәткә сәләтне югалтуга китергән 
сәламәтлеккә зыянны каплауга айлык акчалата компенсация билгеләү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2013 елның 01 
апрелендәге 181 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш 
белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 2015 ел, 25 февраль, № 103, 
2015 ел, 5 октябрь, № 702, 2016 ел, 7 июнь, № 317, 2017 ел, 8 июнь, № 351, 2017 ел, 
30 ноябрь, № 840, 2018 ел, 15 май, № 368 боерыклары нигезендә кертелгән 
үзгәрешләре белән) белән расланган Хезмәткә сәләтне югалту дәрәҗәсенә бәйсез 
рәвештә (инвалидлык билгеләнмәсә дә), техноген һәлакәтләр аркасында радиация 
йогынтысына дучар булу сәбәпле һәм хезмәткә сәләтне югалтуга китергән 
сәламәтлеккә зыянны каплауга айлык акчалата компенсация билгеләү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентында: 

1 бүлектә: 
1.4.2 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4.2. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Үзәк бүлекләре урнашкан урын һәм 

аның эш графигы турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин:" 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) Үзәк бүлекләрендә урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы 

мәгълүматларны үз эченә алган, хезмәт күрсәтүләр турындагы мәгълүмат стендлары 
аша. Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында 
урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турында мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;"; 

2 пунктчаның икенче абзацында «http://mtsz.tatar.ru;»  сүзләрен 
«http://mtsz.tatarstan.ru;» сүзләренә алмаштырырга; 
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2 пунктчаның өченче абзацында «(http://uslugi.tatar.ru/);»  сүзләрен 
«(http://uslugi.tatarstan.ru/)" сүзләренә алмаштырырга; 

4 пунктчада «(http://mtsz.tatar.ru).» сүзләрен "(электрон почта адресы:  
mtsz@tatar.ru).» сүзләренә алмаштырырга; 

1.6 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"дәүләт хезмәтләрен 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 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)."; 

2 бүлектәге 2.15 пунктта "Стандартка карата таләпләр эчтәлеге" графасының 
уналтынчы абзацында «http://mtsz.tatar.ru» сүзләрен «http://mtsz.tatarstan.ru» 
сүзләренә алмаштырырга; 

5 бүлектә: 
5.1 пунктчада "Дәүләт хезмәтен алучылар" сүзләрен "Мөрәҗәгать итүчеләр" 

сүзләре белән алмаштырырга; 
5.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда;"; 
3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"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 тапшыруны яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә;"; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 
"10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп 
иткәндә."; 

5.4 пунктта "органы" сүзеннән соң "(учреждениесе)" сүзен өстәргә; 
5.5 пунктның 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
"Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин."; 

5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга;  
5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктлар өстәргә: 
«5.71Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган (учреждение) 
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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. 

5.72 Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә.". 

5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 

бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны прокуратура органнарына 
кичекмәстән җибәрә.". 

6. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының "Техноген һәлакәтләр нәтиҗәсендә радиация тәэсиренә 
дучар булган гражданнарга түләнелүче өстәмә отпуск өчен түләү билгеләү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2012 
елның 27 июлендәге 603 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 2015 ел, 17 
ноябрь, № 843, 2016 ел, 07 июнь, № 317, 2017 ел, 08 июнь, № 351, 2017 ел, 30 
ноябрь, № 842, 2018 ел, 15 май, № 368 боерыклары нигезендә кертелгән 
үзгәрешләре белән) белән расланган Техноген һәлакәтләр нәтиҗәсендә радиация 
тәэсиренә дучар булган гражданнарга түләнелүче өстәмә отпуск өчен түләү 
билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында: 

1 бүлектә: 
1.4.2 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4.2. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Үзәк бүлекләре урнашкан урын һәм 

аның эш графигы турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин:" 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) Үзәк бүлекләрендә урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы 

мәгълүматларны үз эченә алган, хезмәт күрсәтүләр турындагы мәгълүмат стендлары 
аша. Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында 
урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турында мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;"; 

2 пунктчаның өченче абзацында «(http://uslugi.tatar.ru/);»  сүзләрен 
«(http://uslugi.tatarstan.ru/)" сүзләренә алмаштырырга; 

1.6 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"дәүләт хезмәтләрен 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 
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күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә 
Татарстан Республикасының шәһәр яки муниципаль район (шәһәр округы) авыл 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)."; 

5 бүлектә: 
5.1 пунктчада "Дәүләт хезмәтен алучылар" сүзләрен "Мөрәҗәгать итүчеләр" 

сүзләре белән алмаштырырга; 
5.2 пунктта:  
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда;"; 
3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"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 тапшыруны яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә;"; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 
"10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп 
иткәндә."; 

5.4 пунктта "органы" сүзеннән соң "(учреждениесе)" сүзен өстәргә; 
5.5 пунктның 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
"Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин."; 

5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга;  
5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктлар өстәргә: 
«5.71Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган (учреждение) 
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. 

5.72 Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә.". 

5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 

бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны прокуратура органнарына 
кичекмәстән җибәрә.". 
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7. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының "Техноген һәлакәтләр нәтиҗәсендә радиация тәэсиренә 
дучар булган гражданнарга азык-төлек товарлары сатып алу өчен ай саен түләнә 
торган акчалата компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында" 2012 елның 16 июлендәге 565 
номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының 2015 ел, 5 октябрь, № 703; 2016 ел, 7 июнь, № 
317; 2017 ел, 8 июнь, № 350; 2017 ел, 27 ноябрь, № 832, 2018 ел, 19 февраль, № 138; 
2018 ел, 15 май, № 368 боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) белән 
расланган Техноген һәлакәтләр нәтиҗәсендә радиация тәэсиренә дучар булган 
гражданнарга азык-төлек товарлары сатып алу өчен ай саен түләнә торган акчалата 
компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентында: 1 бүлектә: 

1.4.2 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4.2. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Үзәк бүлекләре урнашкан урын һәм 

аның эш графигы турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин:" 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) Үзәк бүлекләрендә урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы 

мәгълүматларны үз эченә алган, хезмәт күрсәтүләр турындагы мәгълүмат стендлары 
аша. Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында 
урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турында мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;"; 

2 пунктчаның икенче абзацында «http://mtsz.tatar.ru;»  сүзләрен 
«http://mtsz.tatarstan.ru;» сүзләренә алмаштырырга; 

2 пунктчаның өченче абзацында «http://uslugi.tatar.ru/»  сүзләрен 
«http://uslugi.tatarstan.ru» сүзләренә алмаштырырга; 

4 пунктчада «(http://mtsz.tatar.ru).» сүзләрен "(электрон почта адресы:  
mtsz@tatar.ru).» сүзләренә алмаштырырга; 

1.6 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"дәүләт хезмәтләрен 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 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)."; 

2 бүлекнең "Стандартка карата таләпләр эчтәлеге" графасында: 
2.6 пунктта:  
унынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"Үзәк бүлеге мөрәҗәгать итүчедән түбәндәгеләрне таләп итәргә хокуклы 

түгел:"; 
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түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
"дәүләт хезмәтен күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган 

мөнәсәбәтләрне җайга салучы норматив хокукый актларда тапшырылуы күздә 
тотылмаган, 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясының 6 өлешендә 
каралган документлардан тыш, дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар, муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүче органнар, бүтән дәүләт органнары, җирле хакимиятләр һәм 
башкару-боеру вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы бүтән җирле үзидарә органнары 
(алга таба – җирле үзидарә органнары) яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә 
органнарына буйсына торган, дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүдә катнашучы оешмалар карамагында булган документларны тиешенчә 
федераль башкарма хакимият органнарыннан, бюджетныкы булмаган дәүләт 
фондлары органнарыннан, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте 
башкарма органнарыннан, шулай ук җирле үзидарә органнарыннан тапшыруны; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүматлар тапшыруны, 
түбәндәге очраклардан тыш: 

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза беренче мәртәбә тапшырылганнан соң 
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актларның таләпләре 
үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң дәүләт хезмәтен 
күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган һәм элегрәк 
тапшырылган документлар җыелмасына кертелмәгән гаризада һәм документларда 
хаталар булганда; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң  документларның 
гамәлдә булу срогы беткәндә яисә мәгълүматлар үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вәкаләтле оешманың, дәүләт хезмәткәренең, вәкаләтле оешма 
хезмәткәренең дәүләт хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән йә дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда документаль 
расланган хаталы яки хокукка каршы килә торган гамәл кылуы (гамәл кылмавы) 
факты (билгеләре) ачыкланганда, бу хакта дәүләт хезмәте күрсәтүче органның яки 
дәүләт хезмәте күрсәтүче вәкаләтле оешма җитәкчесенең имзасы белән язмача 
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 
гафу үтенелә"; 

2.15 пунктның уналтынчы абзацында «http://mtsz.tatar.ru"  сүзләрен 
«http://mtsz.tatarstan.ru» сүзләренә алмаштырырга; 

5 бүлектә: 
5.1 пунктчада "Дәүләт хезмәтен алучылар" сүзләрен "Мөрәҗәгать итүчеләр" 

сүзләре белән алмаштырырга; 
5.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда;"; 
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3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"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 тапшыруны яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә;"; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 
"10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп 
иткәндә."; 

5.4 пунктта "органы" сүзеннән соң "(учреждениесе)" сүзен өстәргә; 
5.5 пунктның 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
"Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин."; 

5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга;  
5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктлар өстәргә: 
«5.71Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган (учреждение) 
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. 

5.72 Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә.". 

5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 

бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны прокуратура органнарына 
кичекмәстән җибәрә.". 

8. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының "Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында (дәвалау һәм 
шифаханә тибындагы махсуслаштырылган балалар учреждениеләрендә) 
балаларның, шулай ук гомуми белем бирү оешмаларында һәм һөнәри белем бирү 
оешмаларында укучыларның туклануына ай саен бирелә торган акчалата 
компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентын раслау турында" 2012 елның 10 июлендәге 536 номерлы боерыгы 
(Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының 2015 ел, 9 ноябрь, № 822, 2016 ел, 7 июнь, № 317, 2017 ел, 8 июнь, 
№ 350, 2017 ел, 15 ноябрь, № 803, 2018 ел, 15 май, № 368 боерыклары нигезендә 
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кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Мәктәпкәчә белем бирү 
оешмаларында (дәвалау һәм шифаханә тибындагы махсуслаштырылган балалар 
учреждениеләрендә) балаларның, шулай ук гомуми белем бирү оешмаларында һәм 
һөнәри белем бирү оешмаларында укучыларның туклануына ай саен бирелә торган 
акчалата компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентында: 

1 бүлектә: 
1.2 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) медицина күрсәткечләре буенча мәгариф эшчәнлеген гамәлгә ашыручы 

оешмага йөрмәүче балалар һәм 18 яшькә кадәрге яшүсмерләр, түбәндәгеләр 
исәбеннән: 

а) читләштерү, күчерү, күчерелү хокукы белән яшәү зоналарыннан 
эвакуацияләнгән, читләштерү зонасыннан күчерелгән, эвакуация көнендә ана 
карынында булганнарын да исәпкә алып;  

б) күчерү, күчерелү хокукы белән яшәүче зоналардан күчерелгән, 
компенсация бирер алдыннан турыдан-туры шунда яшәү шарты белән (туу урынына 
бәйсез рәвештә, ата-аналары (ата-анасының берсе) бала туар алдыннан турыдан-
туры әлеге зоналарда даими яшәгән (эшләгән) балалардан тыш һәм туганнан соң 
баланың әлеге зоналарда даими яшәү шарты белән, шулай ук 1244-1 номерлы РФ 
законының 13 статьясының беренче өлешендәге 1-3 һәм 6 пунктларында 
күрсәтелгән гражданнарның беренче һәм аннан соңгы буын һәм Чернобыль һәлакәте 
нәтиҗәсендә ата-ананың берсе радиоактив нурланыш алганнан соң туган балалардан 
тыш): 

күчерелү зонасында – кимендә бер ел; 
күчерелү хокукы белән яшәү зонасында – кимендә 3 ел; 
в) "Чернобыль АЭСында һәлакәт нәтиҗәсендә радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнарны социаль яклау турында" 1991 елның 15 маендагы 1244-1 
номерлы Россия Федерациясе законының (алга таба – 1244-1 номерлы РФ законы) 
13 статьясының беренче өлешендәге 1-3 һәм 6 пунктларында күрсәтелгән 
гражданнарның беренче һәм аннан соңгы буын балалары һәм Чернобыль һәлакәте 
нәтиҗәсендә ата-ананың берсе радиоактив нурланыш алганнан соң туган балалар; 

г) "1957 елда "Маяк" җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Тичә елгасына 
радиоактив калдыклар эләгү аркасында радиация тәэсиренә дучар булган Россия 
Федерациясе гражданнарын социаль яклау турында" 1998 елның 26 ноябрендәге 
175-ФЗ номерлы федераль законның (алга таба – 175-ФЗ номерлы федераль закон) 1 
статьясында күрсәтелгән гражданнар исәбендәге ата-аналары радиация тәэсире 
аркасында авырулардан интегүче беренче һәм аннан соңгы буын балалар;". 

1.4.2 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4.2. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Үзәк бүлекләре урнашкан урын һәм 

аның эш графигы турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин:" 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) Үзәк бүлекләрдә урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм тестлы 

мәгълүматларны үз эченә алган, дәүләт хезмәте турындагы мәгълүмат стендлары 
аша. Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында 
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урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турында мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.4.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;"; 

2 пунктчаның икенче абзацында «(http://uslugi.tatar.ru/);»  сүзләрен 
«(http://uslugi.tatarstan.ru/)" сүзләренә алмаштырырга; 

4 пунктчада «(http://mtsz@tatar.ru).» сүзләрен "(электрон почта адресы:  
mtsz@tatar.ru)" сүзләренә алмаштырырга; 

1.6 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкнең читтән торып эшләү урыны – дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүче күпфункцияле үзәкенең "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 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)."; 

2 бүлекнең "Стандартка карата таләпләр эчтәлеге" графасында: 
2.5 пунктта: 
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"Әлеге Регламентның 1.2 пунктының 1 пунктчасында күрсәтелгән гражданнар 

тарафыннан өстәмә рәвештә түбәндәгеләр тапшырыла: 
медицина учреждениесеннән баланың мәктәпкәчә белем бирү оешмасына яисә 

уку процессы чорында төп гомуми белем бирү программалары буенча мәгариф 
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмага йөрмәвенә сәбәпче булган медицина 
күрсәткечләре булуы турында белешмә; 

компенсация алучының радиоактив пычранган зона территориясендә яшәгән 
чорын раслаучы документ күчермәсе ("б" пунктчада күрсәтелгән гражданнар өчен), 
– 1244-1 номерлы РФ законының 7 статьясындагы өченче өлеше нигезендә 
Чернобыль АЭСында һәлакәт нәтиҗәсендә радиоактив пычранган зоналарның 
чикләре яңача каралган очракта, яки гражданнар даими яшәү урынына аталган 
зоналардан читкә күченеп китсә, яки күрсәтелгән зоналардан читтә эш урынын 
алмаштырган очракта компенсация күрсәтелгән зоналарда даими яшәү (эшләү) 
вакытын исәпкә алып бирелә, ул түбәндәге тәртиптә исәпләп чыгарыла:  

а) ташламалы социаль-икътисадый статуслы зонада яшәгән (эшләгән) һәр ел 
күчерелү зонасында 3 ай яшәү (эшләү) булып санала; 

б) күчерелү хокукы белән яшәгән зонада яшәгән (эшләгән) һәр ел күчерелү 
зонасында 4 ай яшәү (эшләү) булып санала; 

в) ташламалы социаль-икътисадый статуслы зонада яшәгән (эшләгән) һәр ел 
күчерелү хокукы белән яшәү зонасында 9 ай яшәү (эшләү) булып санала; 

2.6 пунктта:  
унынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"Үзәк бүлеге мөрәҗәгать итүчедән түбәндәгеләрне таләп итәргә хокуклы 

түгел:"; 
түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
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"дәүләт хезмәтен күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган 
мөнәсәбәтләрне җайга салучы норматив хокукый актларда тапшырылуы күздә 
тотылмаган, 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясының 6 өлешендә 
каралган документлардан тыш, дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар, муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүче органнар, бүтән дәүләт органнары, җирле хакимиятләр һәм 
башкару-боеру вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы бүтән җирле үзидарә органнары 
(алга таба – җирле үзидарә органнары) яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә 
органнарына буйсына торган, дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүдә катнашучы оешмалар карамагында булган документларны тиешенчә 
федераль башкарма хакимият органнарыннан, бюджетныкы булмаган дәүләт 
фондлары органнарыннан, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте 
башкарма органнарыннан, шулай ук җирле үзидарә органнарыннан тапшыруны; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүматлар тапшыруны, 
түбәндәге очраклардан тыш: 

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза беренче мәртәбә тапшырылганнан соң 
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актларның таләпләре 
үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң дәүләт хезмәтен 
күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган һәм элегрәк 
тапшырылган документлар җыелмасына кертелмәгән гаризада һәм документларда 
хаталар булганда; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң  документларның 
гамәлдә булу срогы беткәндә яисә мәгълүматлар үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вәкаләтле оешманың, дәүләт хезмәткәренең, вәкаләтле оешма 
хезмәткәренең дәүләт хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән йә дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда документаль 
расланган хаталы яки хокукка каршы килә торган гамәл кылуы (гамәл кылмавы) 
факты (билгеләре) ачыкланганда, бу хакта дәүләт хезмәте күрсәтүче органның яки 
дәүләт хезмәте күрсәтүче вәкаләтле оешма җитәкчесенең имзасы белән язмача 
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 
гафу үтенелә"; 

5 бүлектә: 
5.1 пунктчада "Дәүләт хезмәтен алучылар" сүзләрен "Мөрәҗәгать итүчеләр" 

сүзләре белән алмаштырырга; 
5.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда;"; 
3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"3) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

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

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 
"10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп 
иткәндә."; 

5.4 пунктта "органы" сүзеннән соң "(учреждениесе)" сүзен өстәргә; 
5.5 пунктның 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
"Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин."; 

5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга;  
5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктлар өстәргә: 
«5.71Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган (учреждение) 
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. 

5.72 Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә.". 

5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 

бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны прокуратура органнарына 
кичекмәстән җибәрә.". 

9. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының "Чернобыль АЭСындагы һәлакәт, 1957 елда "Маяк" 
җитештерү берләшмәсендәге авария һәм Тичә елгасына радиоактив калдыклар 
ташлану нәтиҗәсендә радиоактив пычранган аерым зоналар территориясеннән яңа 
яшәү урынына эвакуацияләнгән һәм күчерелгән (күчерелүче), шулай ук ирекле 
рәвештә чыгып киткән гражданнарга яңа һөнәрләргә өйрәнү һәм эшкә урнашу 
чорына уртача хезмәт хакын саклау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында" 2012 елның 26 июлендәге 601 
номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының 2015 ел, 26 октябрь, № 762; 2016 ел, 7 июнь, № 
317; 2017 ел, 8 июнь, № 350; 2017 ел, 30 ноябрь, №841, 2018 ел, 15 май, № 368 
боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Чернобыль 
АЭСындагы һәлакәт, 1957 елда "Маяк" җитештерү берләшмәсендәге авария һәм 
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Тичә елгасына радиоактив калдыклар ташлану нәтиҗәсендә радиоактив пычранган 
аерым зоналар территориясеннән яңа яшәү урынына эвакуацияләнгән һәм 
күчерелгән (күчерелүче), шулай ук ирекле рәвештә чыгып киткән гражданнарга яңа 
һөнәрләргә өйрәнү һәм эшкә урнашу чорына уртача хезмәт хакын саклау буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында: 

1 бүлектә: 
1.4.2 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4.2. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Үзәк бүлекләре урнашкан урын һәм 

аның эш графигы турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин:" 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) Үзәк бүлекләрендә урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы 

мәгълүматларны үз эченә алган, хезмәт күрсәтүләр турындагы мәгълүмат стендлары 
аша. Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында 
урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турында мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;"; 

2 пунктчаның икенче абзацында «http://mtsz.tatar.ru;»  сүзләрен 
«http://mtsz.tatarstan.ru;» сүзләренә алмаштырырга; 

2 пунктчаның өченче абзацында «(http://uslugi.tatar.ru/);»  сүзләрен 
«(http://uslugi.tatarstan.ru/)" сүзләренә алмаштырырга; 

4 пунктчада «(http://mtsz.tatar.ru).» сүзләрен "(электрон почта адресы:  
mtsz@tatar.ru).» сүзләренә алмаштырырга; 

1.6 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкнең читтән торып эшләү урыны – дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүче күпфункцияле үзәкенең "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 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)."; 

2 бүлекнең "Стандартка карата таләпләр эчтәлеге" графасында: 
2.6 пунктта:  
җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"Үзәк бүлеге мөрәҗәгать итүчедән түбәндәгеләрне таләп итәргә хокуклы 

түгел:"; 
түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
"дәүләт хезмәтен күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган 

мөнәсәбәтләрне җайга салучы норматив хокукый актларда тапшырылуы күздә 
тотылмаган, 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясының 6 өлешендә 
каралган документлардан тыш, дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар, муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүче органнар, бүтән дәүләт органнары, җирле хакимиятләр һәм 
башкару-боеру вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы бүтән җирле үзидарә органнары 
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(алга таба – җирле үзидарә органнары) яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә 
органнарына буйсына торган, дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүдә катнашучы оешмалар карамагында булган документларны тиешенчә 
федераль башкарма хакимият органнарыннан, бюджетныкы булмаган дәүләт 
фондлары органнарыннан, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте 
башкарма органнарыннан, шулай ук җирле үзидарә органнарыннан тапшыруны; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүматлар тапшыруны, 
түбәндәге очраклардан тыш: 

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза беренче мәртәбә тапшырылганнан соң 
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актларның таләпләре 
үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң дәүләт хезмәтен 
күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган һәм элегрәк 
тапшырылган документлар җыелмасына кертелмәгән гаризада һәм документларда 
хаталар булганда; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң  документларның 
гамәлдә булу срогы беткәндә яисә мәгълүматлар үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вәкаләтле оешманың, дәүләт хезмәткәренең, вәкаләтле оешма 
хезмәткәренең дәүләт хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән йә дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда документаль 
расланган хаталы яки хокукка каршы килә торган гамәл кылуы (гамәл кылмавы) 
факты (билгеләре) ачыкланганда, бу хакта дәүләт хезмәте күрсәтүче органның яки 
дәүләт хезмәте күрсәтүче вәкаләтле оешма җитәкчесенең имзасы белән язмача 
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 
гафу үтенелә"; 

5 бүлектә: 
5.1 пунктчада "Дәүләт хезмәтен алучылар" сүзләрен "Мөрәҗәгать итүчеләр" 

сүзләре белән алмаштырырга; 
5.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда;"; 
3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"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 тапшыруны яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә;"; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 
"10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
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статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп 
иткәндә."; 

5.4 пунктта "органы" сүзеннән соң "(учреждениесе)" сүзен өстәргә; 
5.5 пунктның 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
"Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслый 

торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 
мөмкин."; 

5.6 пунктны көчен югалткан дип танырга;  
5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле  5.71 һәм 5.72 пунктлар өстәргә: 
«5.71Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән юк итү максатларында дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган (учреждение) 
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. 

5.72 Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында 
мәгълүмат күрсәтелә.". 

5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 

бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны прокуратура органнарына 
кичекмәстән җибәрә.". 


