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Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының 2015 елның 9 

ноябрендәге 332 номерлы боерыгы белән 

расланган Территориаль электр бүлү 

челтәрләренә технологик тоташу өчен 

түләүне һәм (яисә) мондый түләүнең 

зурлыгын (стандартлаштырылган тариф 

ставкаларын) билгеләү өчен расланган 

тариф ставкаларын куллануга бәйле 

бәхәсләрне карау буенча Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитеты тарафыннан дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының (алга таба - 

Дәүләт комитеты) норматив хокукый актын законнарга туры китерү максатынннан 

боерык бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 2015 елның 

9 ноябрендәге 332 номерлы боерыгы белән расланган (Дәүләт комитетының 2016 

елның 29 июнендәге 164 номерлы, 2018 елның 25 маендагы 163 номерлы  боерыгы 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)  Территориаль электр бүлү 

челтәрләренә технологик тоташу өчен түләүне һәм (яисә) мондый түләүнең 

зурлыгын (стандартлаштырылган тариф ставкаларын) билгеләү өчен расланган 

тариф ставкаларын куллануга бәйле бәхәсләрне карау буенча Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты тарафыннан дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1 пунктның 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.2. Дәүләт хезмәте түбәндәгеләргә күрсәтелә: электр челтәрләре оешмасы; 

технологик тоташуны гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү өчен электр 

челтәрләре оешмасына мөрәҗәгать иткән зат; электр челтәрләре оешмасы белән 

технологик тоташуны гамәлгә ашыру турында шартнамә төзегән зат (алга таба – 

гариза бирүче).»; 



1.3.4 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

1) дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында Татарстан Республикасы дәүләт 

телләрендә башкарылган күрсәтмә һәм текст рәвешендәге мәгълүмат бирелгән 

Дәүләт комитеты биналарында урнашкан мәгълүмат стендлары аша.   Стендларда 

1.3.1, 2.1, 2.3- 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында күрсәтелгән мәгълүмат булырга 

тиеш;»; 

1.3.5 пунктында «дәүләт хезмәте күрсәтү» сүзләре алдыннан «Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрендә» сүзләрен өстәргә; 

1.5 пунктның 3 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: 

«дәүләт хезмәте күрсәтү күпфункцияле үзәгенең читтә урнашкан эш урыны – 

дәүләт хезмәте күрсәтү күпфункцияле үзәгенең Татарстан Республикасы 

муниципаль районының (шәһәр округының) шәһәр яки авыл җирлегендә төзелгән 

территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);»; 

5 бүлекнең исемен яңа редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт комитетының, шулай ук аның вазыйфаи затларының, дәүләт 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл башкармауларына) судка 

кадәр (судтан тыш) шикаять бирү тәртибе»; 

5.1 пунктында: 

3) пунктчасында «каралмаган ... документларны» сүзләрен «тапшырылуы яки 

башкарылуы каралмаган документларны яки мәгълүматны .... йә гамәлләр 

башкаруны» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле  10) пунктчасын өстәргә: 

«10) дәүләт хезмәте күрсәткәндә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, гариза 

бирүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән йә 

дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче тапкыр баш тартканда булмавы һәм (яки) дөрес 

булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат таләп итү,»; 

5.8 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта әлеге пунктта 

күрсәтелгән гариза бирүчегә җавапта  дәүләт хезмәте күрсәткәндә җибәрелгән һәм 

ачыкланган хокук бозуларны кичекмәстән бетерү максатларында Дәүләт комитеты 

тарафыннан башкарыла торган гамәлләр хакында  мәгълүмат бирелә, шулай ук 

китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм дәүләт хезмәте күрсәтелсен өчен 

гариза бирүче алга таба башкарырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта әлеге 

пунктта күрсәтелгән гариза бирүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында 

нигезләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе 

хакында мәгълүмат бирелә.». 

2. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә 

керә. 

3. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 
Рәиснең беренче урынбасары          А.Л.Штром 


