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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ идарәсенең 2013 

елның 17 декабрендәге 144 номерлы 

боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты 

ГХАТ идарәсе тарафыннан апостиль 

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, 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 Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсенең                    

(алга таба – Идарә) «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсе 

тарафыннан апостиль бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында» 2013 елның 17 декабрендәге 144 номерлы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсе 

тарафыннан апостиль бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентына (алга таба – Регламент) (Идарәнең 2016 елның 28 сентябрендәге                 

62 номерлы, 2018 елның 19 июнендәге 35 номерлы боерыклары нигезендә кертелгән 

үзгәрешләре белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.3.5 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Идарә 

бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында әлеге регламентның 1.1, 1.3.1, 1.5., 2.1, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында күрсәтелгән дәүләт хезмәте турында 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге мәгълүматлар урнаштырыла»; 

1.5 пунктта: 

алтынчы абзацны 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 
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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).»;»; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  

«дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе бозылуга шикаять (алга таба – шикаять) – 

мөрәҗәгать итүченең яки аның законлы вәкиленең дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган 

яки аның хезмәткәрләре тарафыннан аталган мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәтен 

алганда аның бозылган хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яки яклау 

турында таләп итүе;»; 

5.2 пунктта: 

3 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«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;»; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 

«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 

мөрәҗәгать итүчедән таләп иткәндә.»; 

5.6 пунктта түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:  

«Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта әлеге 

пунктта күрсәтелгән 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. 

Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта, әлеге 

пунктта күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре 

турында нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү 

тәртибе турында мәгълүмат күрсәтелә.»; 

2.5 пунктта 2 графадагы 2 бүлек таблицасында «кулга тапшыру хәбәре белән 

заказлы почта юлламасы» сүзләрен «почта юлламасы белән» сүзләренә 

алмаштырырга. 

 

 

Идарә башлыгы          А.Р. Шәвәлиева 


