
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   
    
       Приказ                                                                                       Боерык  
 
14.11.2018                                     г. Казань                                              344-од 

 
Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт 
комитеты тарафыннан дәүләт хезмәтләре 
күрсәтүнең административ 
регламентларына үзгәрешләр кертү 
турында 

 
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү 
турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары нигезендә боерам: 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 
тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларына 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1. Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 
комитетының 16.05.2018 ел, № 126-од боерыгы белән расланган, Татарстан 
Республикасы территориясендә, аучылык байлыкларына һәм су биологик 
ресурсларына кертелмәгән, хайваннар дөньясы объектларын табуга рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында: 

1.3 пунктында: 
1.3.4 пунктчасының беренче абзацында «дәүләт хезмәтләре» сүзләреннән 

соң «,шулай ук Комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында" сүзләрен 
өстәргә»; 

1.3.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«1.3.5. Мәгълүмат стендларында урнаштырылган мәгълүмат, Татарстан 

Республикасының дәүләт телләрендә, 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 хезмәтләре 
турында белешмәләрне үз эченә ала»; 
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1.5 пунктының сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
« дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

читтән торып эш урыны-  Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  22 декабрь, 2012 ел, 
1376 номерлы «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күп функцияле 
үзәкләр эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында»гы карары белән 
расланган, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 
нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) шәһәр 
яки авыл җирлегендә төзелгән, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис).»; 

«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасындагы 2.6 пунктының 
алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 « Мөрәҗәгать итүчедән 210 статьяның 1 өлешендәге 4 пунктның «а»-«г» 
пунктчаларында күрсәтелгән очраклардан тыш, дәүләт яки муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүендә кирәкле, дәүләт 
органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында булган 
югарыда санап үтелгән документларны таләп итү, шулай ук документларны кабул 
итүдән баш тартканда аларның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән 
документларны һәм мәгълүматны тапшыруны таләп итү тыела»; 

5 бүлек исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5. Комитет карарларына 
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), шулай ук аның вазыйфаи затларына һәм 
дәүләт граждан хезмәткәрләренә шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) 
тәртибе»; 

5.1 пунктында: 
3 пунктчада «каралмаган документларны» сүзләрен « аларны тәкъдим итү 

яки гамәлгә ашыру каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктчаны өстәргә: 
 «10)  гариза бирүчедән дәүләт хезмәтен күрсәткәндә, дәүләт хезмәте 

күрсәтү өчен кирәкле, документларны кабул итүдән баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) төгәллеге күрсәтелмәгән, яки «Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган 
очраклардан тыш   дәүләт хезмәте күрсәткәндә документ яки мәгълүмат таләп 
итү»; 

5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 5.51 һәм 5.52 пунктлары белән 
тулыландырырга: 

 «5.51. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, Комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар 
өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт хезмәте алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә 
алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.52. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип табылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 



3 
 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә.»; 

2. Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 
комитетының 16.05.2018 ел, № 127-од боерыгы белән расланган, федераль 
әһәмияттәге аерым саклана торган табигый территорияләрендәге хайваннар 
дөньясы объектларын ярым ирекле шартларда һәм ясалма яшәү тирәлегендә  
асрауга һәм үрчетүгә бирелә торган рөхсәтнамәләрдән кала, Татарстан 
Республикасы территориясендә хайваннар дөньясы объектларын ярым ирекле 
шартларда һәм ясалма яшәү тирәлегендә  асрауга һәм үрчетүгә (Россия 
Федерациясенең Кызыл китабына кертелгән, хайваннар дөньясы объектларыннан 
кала) рөхсәтнамәләр бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүнең Административ 
регламентында: 

1.3 пунктында: 
1.3.4 пунктчасының беренче абзацында «дәүләт хезмәтләре» сүзләреннән 

соң «, шулай ук Комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында» сүзләрен 
өстәргә; 

1.3.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«1.3.5. Мәгълүмат стендларында урнаштырылган мәгълүмат, Татарстан 

Республикасының дәүләт телләрендә, 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 хезмәтләре 
турында белешмәләрне үз эченә ала»; 

«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасындагы 2.6 пунктының 
җиденче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Мөрәҗәгать итүчедән 210 статьяның 1 өлешендәге 4 пунктның «а»-«г» 
пунктчаларында күрсәтелгән очраклардан тыш, дәүләт яки муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүендә кирәкле, дәүләт 
органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында булган 
югарыда санап үтелгән документларны таләп итү, шулай ук документларны кабул 
итүдән баш тартканда аларның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән 
документларны һәм мәгълүматны тапшыруны таләп итү тыела»; 

1.5 пунктының сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

читтән торып эш урыны-  Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  22 декабрь, 2012 ел, 
1376 номерлы «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күп функцияле 
үзәкләр эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында»гы карары белән 
расланган, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 
нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) шәһәр 
яки авыл җирлегендә төзелгән, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис)»; 

5 бүлек исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5. Комитет карарларына 
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), шулай ук аның вазыйфаи затларына һәм 
дәүләт граждан хезмәткәрләренә шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) 
тәртибе»; 
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5.2 пунктында: 
3 пунктчада «каралмаган документларны» сүзләрен «аларны тәкъдим итү 

яки гамәлгә ашыру каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктчаны өстәргә: 
 «10)  гариза бирүчедән дәүләт хезмәтен күрсәткәндә, дәүләт хезмәте 

күрсәтү өчен кирәкле, документларны кабул итүдән баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) төгәллеге күрсәтелмәгән, яки «Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган 
очраклардан тыш   дәүләт хезмәте күрсәткәндә документ яки мәгълүмат таләп 
итү»; 

5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 5.61 һәм 5.62 пунктлары белән 
тулыландырырга: 

 «5.61. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, Комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар 
өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт хезмәте алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә 
алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.62. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип табылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә.»; 

 
3. 2018 елның 7 июнендәге 145-од номерлы Татарстан Республикасы 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының боерыгы белән расланган, 
Татарстан Республикасы региональ әһәмияттәге махсус сакланыла торган 
табигать территориясе чикләрендә төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш 
объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентында : 

1.3 пунктында: 
1.3.4 пунктчасының беренче абзацында «дәүләт хезмәтләре» сүзләреннән 

соң «, шулай ук Комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында» сүзләрен 
өстәргә; 

1.3.5 пунктчасында «дәүләт хезмәтләре турында» сүзләреннән соң 
«Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә» сүзләрен өстәргә; 

1.5 пунктында: 
«территорияне межалау проекты» сүзеннән соң икенче абзацны «(линияле 

объектны төзү, реконструкцияләү өчен территорияне планлаштыру буенча 
документлар әзерләү таләп ителми торган очраклардан тыш), аны урнаштыру 
өчен җир кишәрлеге таләп ителми торган линияле объектны файдалануга 
тапшыруга рөхсәт биргән очракта территорияне планлаштыру проекты» сүзләре 
өстәлә; 



5 
 

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «капиталь төзелеш 
объекты - төзелеп бетмәгән бина, корылма, объектлар (алга таба - тәмамланмаган 
төзелеш объектлары), җир участогының капиталь булмаган төзелешләреннән, 
корылмаларыннан һәм җир участогының аерылгысыз яхшыртуыннан (куалау, 
каплау һәм башкалар) кала»; 

унөченче абзацны «реконструкция, капиталь ремонт» сүзләреннән соң                   
«, сүтү» сүзе белән тулыландырырга; 

ундүртенче абзацны «капиталь ремонтны» сүзеннән соң «, сүтүне» сүзе 
белән тулыландырырга, «капиталь ремонт» сүзеннән соң «, сүтү» сүзен өстәргә; 

уналтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

читтән торып эш урыны-  Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  22 декабрь, 2012 ел, 
1376 номерлы «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күп функцияле 
үзәкләр эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында»гы карары белән 
расланган, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 
нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) шәһәр 
яки авыл җирлегендә төзелгән, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис)»; 

«Стандартка куела торган таләпләр эчтәлеге» графасының 2.5 пунктын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү турында гариза. 
Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү турындагы гаризага 

түбәндәге документларны теркәргә кирәк: 
1) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар, шул исәптән сервитут 

билгеләү турында килешү, ачык сервитут билгеләү турында карар; 
2) капиталь төзелеш объектын кабул итү акты (төзелеш подряды килешүе 

нигезендә төзелеш, реконструкция гамәлгә ашырылган очракта); 
3) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының проект 

документлары параметрларының, шул исәптән энергетика нәтиҗәлелеге 
таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының кулланыла торган энергетика 
ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин ителеш таләпләренә туры 
килүен раслый торган һәм төзүне башкаручы зат (төзелеш алып баручы зат һәм 
төзүче яисә техник заказчы тарафыннан төзелеш подряд килешүе нигезендә 
төзелеш, реконструкция эшләре башкарган очракта, шулай ук шартнамә 
нигезендә төзелеш контролен гамәлгә ашыручы зат тарафыннан төзелеш 
контролен гамәлгә ашыру очрагында)кул куйган акт; 

4)  төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының техник 
шартларга туры килүен раслый торган һәм инженерлык-техник тәэмин итү 
челтәрләреннән файдаланучы оешмалар вәкилләре тарафыннан имзаланган (алар 
булганда) документлар; 

5) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының урнашуы, 
җир кишәрлеге чикләрендә инженер-техник тәэмин итү челтәрләренең урнашуы 
һәм җир кишәрлеген планлаштыру оешмасы һәм төзелешне гамәлгә ашыручы зат 
(төзүне башкаручы зат һәм төзүче яисә техник заказчы тарафыннан төзелеш 
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подряд шартнамәсе нигезендә төзелеш, реконструкция эшләрен гамәлгә ашырган 
очракта) тарафыннан имзаланган схема, линияле объектны төзү, 
реконструкцияләү очракларыннан тыш; 

6) куркыныч объектта авария нәтиҗәсендә зыян китергән өчен куркыныч 
объект хуҗасының граждан җаваплылыгын мәҗбүри иминләштерү турында 
Россия Федерациясе законнары нигезендә төзелгән, куркыныч объекттагы һәлакәт 
нәтиҗәсендә зыян китергән өчен куркыныч объект хуҗасының гражданлык 
җаваплылыгын мәҗбүри иминләштерү шартнамәсе төзүне раслый торган 
документ; 

7) «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих 
һәм мәдәният һәйкәлләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы 
Федераль закон белән билгеләнгән мәдәни мирас объектларын саклау буенча 
тиешле орган тарафыннан расланган, мәдәни мирас объектларын саклау буенча 
башкарылган эшләрне кабул итү акты, әлеге объектны реставрацияләү, 
консервацияләү, ремонтлау һәм заманча файдалану өчен яраклаштырып кабул итү 
акты; 

8) 2015 елның 13 июлендәге «күчемсез милекне дәүләт теркәве турында» гы 
218-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә әзерләнгән капиталь төзелеш 
объектының техник планы. 

1, 2, 3, 4, 5 пунктларда күрсәтелгән документлар, мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан, күрсәтелгән документлар (аларның күчермәләре яки алардагы 
мәгълүматлар) дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары яисә 
дәүләт органнары яисә җирле үзидарә органнары карамагында булган оешмалар 
карамагында булмаган очракта җибәрелә. 

Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан, капиталь төзелеш объектын 
дәүләт исәбенә кую өчен кирәкле белешмәләрне тулы күләмдә алу 
максатларында, объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт алу өчен, күрсәтелгән 
документлардан тыш, кирәк булган башка документлар да билгеләнергә 
мөмкин.»; 

«Хезмәт күрсәтүне билгели торган норматив акт яки таләп» графасының 2.5 
пунктында «ч. 3.2» сүзләрен «ч. 3.3»сүзләренә алмаштырырга;  

«Хезмәт күрсәтүне билгели торган норматив акт яки таләп» графасының 2.6 
пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Электрон ведомствоара хезмәттәшлек системасы буенча соратып алына: 
1) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар, шул исәптән сервитут 

билгеләү турында килешү, ачык сервитут билгеләү турында карар; 
2) төзелешкә рөхсәт алу өчен тәкъдим ителгән җир участогының шәһәр 

төзелеше планы яки сызыкча объектны төзү, реконструкцияләү очрагында 
территорияне планлаштыру проекты һәм территорияне межалау проекты 
(линияле объектны төзү, реконструкцияләү өчен территорияне планлаштыру 
буенча документлар әзерләү таләп ителми торган очраклардан тыш), аны 
урнаштыру өчен җир кишәрлеге таләп ителми торган линияле объектны 
файдалануга тапшыруга рөхсәт биргән очракта территорияне планлаштыру 
проекты; 

3) төзелеш өчен рөхсәт; 
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4) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының проект 
документлары таләпләренә, шул исәптән энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә 
һәм капиталь төзелеш объектының кулланыла торган энергетика ресурсларын 
исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин ителеш таләпләренә туры килүе турында 
Дәүләт төзелешен күзәтү органы бәяләмәсе (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 54 статьясындагы 1 
өлеше нигезендә Дәүләт төзелешен күзәтүне гамәлгә ашыру каралган очракта), 
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 
190 - ФЗ номерлы 54 статьясындагы 7 өлешендә каралган очракларда бирелә 
торган башкарма хакимиятнең федераль органының (алга таба-федераль дәүләт 
экология күзәтчелеге органы) федераль дәүләт экология күзәтчелеген гамәлгә 
ашыруга вәкаләтле зат бәяләмәсе. 

Югарыда санап үтелгән документлар, мөрәҗәгать итүче ул документларны 
мөстәкыйль тапшырмаган очракта, дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә 
органнарыннан һәм дәүләт органнарыннан яисә җирле үзидарә органнарына 
караган оешмалардан соратып алына.»;  

5.2 пунктында: 
3 пунктчада «каралмаган документларны» сүзләрен «аларны тәкъдим итү 

яки гамәлгә ашыру каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктчаны өстәргә: 
 «10)  гариза бирүчедән дәүләт хезмәтен күрсәткәндә, дәүләт хезмәте 

күрсәтү өчен кирәкле, документларны кабул итүдән баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) төгәллеге күрсәтелмәгән, яки «Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган 
очраклардан тыш   дәүләт хезмәте күрсәткәндә документ яки мәгълүмат таләп 
итү»; 

5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 5.71 һәм 5.72 пунктлары белән 
тулыландырырга: 

 «5.71. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, Комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар 
өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт хезмәте алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә 
алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.72. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип табылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә.»; 

 
4.  Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының 2018 елның 7 июнендәге 146-од номерлы боерыгы белән расланган 
Татарстан Республикасының региональ әһәмияттәге аерым саклана торган 
табигый  тыюлык территориясе чикләрендә, төзергә, реконструкцияләргә 
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планлаштырыла торган капиталь төзелеш объектын төзү, реконструкцияләү 
рөхсәтнамәләрен бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүнең административ 
регламентында: 

1.3 пунктында: 
1.3.1 пунктчасының беренче абзацында «дәүләт хезмәтләре» сүзләреннән 

соң «, шулай ук Комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында» сүзләрен 
өстәргә; 

өченче абзацта «Казан шәһәре, Кәрим Тинчурин урамы, 29 йорт» сүзләрен 
«шимбә һәм якшәмбедән кала, көн саен, дүшәмбе - пәнҗешәмбе 9.00 сәгатьтән 
18.00 сәгатькә кадәр, җомга 9.00 дән 16.45 кә кадәр, төшке аш 13.00 дән 13.45 кә 
кадәр» сүзләренә алмаштырырга; 

дүртенче абзацны үз көчен югалткан дип танырга; 
1.3.5 пунктчасының икенче  абзацында «дәүләт хезмәтләре турында» 

сүзләреннән соң «Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә» сүзләрен 
өстәргә; 

1.5 пунктында: 
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«капиталь төзелеш объекты - төзелеп бетмәгән бина, корылма, объектлар 

(алга таба - тәмамланмаган төзелеш объектлары), җир участогының капиталь 
булмаган төзелешләреннән, корылмаларыннан һәм җир участогының аерылгысыз 
яхшыртуыннан (куалау, каплау һәм башкалар) кала»; 

унынчы абзацны «реконструкция, капиталь ремонт» сүзеннән соң «, сүтү» 
сүзе белән тулыландырырга; 

уникенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

читтән торып эш урыны-  Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  22 декабрь, 2012 ел, 
1376 номерлы «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күп функцияле 
үзәкләр эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында»гы карары белән 
расланган, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 
нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) шәһәр 
яки авыл җирлегендә төзелгән, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис)»; 

«Стандартка куела торган таләпләр эчтәлеге» графасының 2.5 пунктын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Капиталь төзелеш объектын төзүгә/реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 
турында гариза; 

капиталь төзелеш объектын төзүгә/реконструкцияләүгә рөхсәтнең гамәлдә 
булу вакытын озайту турында гариза; 

җир кишәрлегенә хокук күчү, җир асты байлыкларыннан файдалану 
хокукы, җир кишәрлеген берләштерү, бүлек, яңадан бүлү юлы белән төзү яки 
аларга карата РФ ШрК нигезендә төзелешкә рөхсәт бирелгән җир кишәрлекләрен 
бүлеп бирү турында хәбәрнамә. 

Гариза яки хокук күчүе турында хәбәрнамә кулдан, машина-язу ысулы 
белән яки компьютер кулланып тутырыла һәм мөһер булганда, мөһер сугып 
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гариза бирүче (аның вәкаләтле вәкиле) тарафыннан шәхсән яисә почта аша 
Комитет адресына җибәрелә. 

Капиталь төзелеш объектын төзүгә/реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 
турындагы гаризага түбәндәге документларны теркәргә кирәк: 

1) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар, шул исәптән сервитут 
билгеләү турында килешү, ачык сервитут билгеләү турында карар; 

2) проект документларында булган материаллар: 
а) аңлатма язуы; 
б) капиталь төзелеш объектын, аның янына узу юлларын һәм керү 

урыннарын, ачык сервитутлар чикләрен, археологик мирас объектларын 
урнаштыру урынын билгеләп, җир участогының шәһәр төзелеше планында 
күрсәтелгән мәгълүмат нигезендә планлаштыру схемасы; 

в) территорияне планлаштыру буенча документлар составында расланган 
кызыл линия чикләрендә сызыкча объектны сызыкча объектларга карата 
урнаштыруны раслый торган җир кишәрлеген планлаштыру схемасы; 

г) архитектура карарлары; 
д) проектлана торган капиталь төзелеш объектын инженер-техник тәэмин 

итү челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) урыннарын билгеләү белән 
инженерлык җиһазлары, инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләренең җыелма 
планы турында мәгълүматлар; 

е) капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты; 
ж) капиталь төзелеш объектларын, аларның өлешләрен сүтү эшләрен 

оештыру проекты; 
з) инвалидларның сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, ял, спорт һәм 

башка социаль-мәдәни һәм коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге объектларга, 
транспорт, сәүдә, җәмәгать туклануы объектларына, эшлекле, административ, 
финанс, дини билгеләнештәге объектларга, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 49 статьясы нигезендә 
әлеге объектлар төзелеше, үзгәртеп корганда торак фонды объектларына 
үтемлелеген тәэмин итү буенча чаралар исемлеге; 

3) әгәр мондый проект документлары Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 49 статьясы нигезендә 
экспертизага тиешле булса, капиталь төзелеш объектының проект 
документларына экспертизаның уңай бәяләмәсе (Россия Федерациясе Шәһәр 
төзелеше кодексының 48 статьясындагы 12.1 өлешендә каралган очракта 
төзелешнең аерым этапларына карата кулланыла), Россия Федерациясе Шәһәр 
төзелеше кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 49 
статьясының 3.4 өлешендә каралган очракларда проект документларына дәүләт 
экспертизасының уңай бәяләмәсе, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 49 статьясындагы 6 
өлешендә каралган очракларда проект документларына дәүләт экологик 
экспертизасының уңай бәяләмәсе; 

4) әлеге пунктта күрсәтелгән күпфатирлы йортны реконструкцияләү 
очракларыннан тыш, мондый объектны үзгәртеп корган очракта, капиталь 
төзелеш объектының барлык хокук ияләренең ризалыгы; 
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5) күрсәтелгән органга карата оештыручы  функцияләрен һәм вәкаләтләрен 
яисә милекченең хокукларын гамәлгә ашыра торган,   дәүләт (муниципаль) унитар 
предприятиесе, дәүләт (муниципаль) бюджет яки автоном учреждениесе хокукка 
ия булган дәүләт (муниципаль) милкендәге капиталь төзелеш объектында, дәүләт 
хакимияте органы (дәүләт органы), "Росатом" атом энергиясе буенча дәүләт 
корпорациясе, "Роскосмос" космик эшчәнлек буенча дәүләт корпорациясе, 
бюджеттан тыш дәүләт фонды белән идарә итү органы яки җирле үзидарә органы 
булып торган дәүләт (муниципаль) заказчысы белән   реконструкция үткәрелгән 
очракта- реконструкция башкарганда күрсәтелгән объектка китерелгән зыянны 
каплау шартларын һәм тәртибен билгели торган реконструкция үткәрү турында 
килешү; 

6) күпфатирлы йортны үзгәртеп корганда торак законнары нигезендә кабул 
ителгән, күпфатирлы йортта бина һәм машина-урыннары милекчеләренең гомуми 
җыелышы карары яки, мондый реконструкция нәтиҗәсендә күпфатирлы йортта 
гомуми милек күләме кимесә, күпфатирлы йортта бина һәм машина-урыннары 
милекчеләренең ризалыгы; 

7) мәдәни мирас объектларын саклау буенча эшләр башкарганда мондый 
объектның конструктив һәм башка ышанычлылык һәм куркынычсызлык 
характеристикаларына кагылса, мәдәни мирас объектлары турында Россия 
Федерациясе законнары белән каралган документлар; 

7 өлешнең 1, 2 һәм 3 пунктларында күрсәтелгән документлар, әгәр 
күрсәтелгән документлар (аларның күчермәләре яки алардагы мәгълүматлар) 
күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында яисә бәяләмәләрнең бердәм дәүләт 
реестрында булмаса, мөрәҗәгать итүче тарафыннан җибәрелә. 

Төзелешкә рөхсәт алу өчен кирәкле документлар бары тик техник 
мөмкинлекләр булганда гына электрон формада тапшырыла: 

әгәр капиталь төзелеш объектының проект документларына экспертиза уңай 
бәяләмәсе (РФ ШрК 48 статьясының 12.1 өлешендә каралган очракта төзелешнең 
аерым этапларына карата), РФ ШрК 49 статьясының 3.4 өлешендә каралган 
очракларда проект документларына дәүләт экспертизасының уңай бәяләмәсе, РФ 
ШрК 49 статьясының 6 өлешендә каралган очракларда проект документларына 
дәүләт экологик экспертизасының уңай бәяләмәсе электрон формада 
тапшырылган булса; 

әгәр капиталь төзелеш объектының проект документлары һәм (яки) мондый 
проект документларын әзерләү өчен башкарылган инженерлык эзләнүләр 
нәтиҗәләре, шулай ук проект документларына һәм (яки) инженерлык эзләнүләр 
нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасы үткәрү өчен кирәкле башка документлар 
электрон формада тапшырылган булса. 

Дәүләт хезмәте алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Комитетка шәхси 
мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы Комитетның 
рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм кушымта итеп бирелә торган документлар гариза бирүче 
тарафыннан кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе белән тапшырылырга 
(җибәрелергә) мөмкин: 
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шәхсән (ышаныч кәгазе нигезендә, мөрәҗәгать итүче исеменнән гамәл 
кылучы зат); 

почта аша. 
Мөрәҗәгать итүче «Татарстан Республикасының Электрон Хөкүмәте» 

дәүләт мәгълүмат системасы аша, гомуми файдаланудагы мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрләре аша, шул исәптән «Интернет»  мәгълүмат-
телекоммуникация челтәре аша, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза 
белән имзаланган, электрон рәвештәге гариза һәм документларны тапшырырга 
(җибәрергә) хокуклы»; 

«Стандартка куела торган таләпләр эчтәлеге» графасының 2.6 пунктын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Электрон ведомствоара хезмәттәшлек системасы буенча алына: 
1) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар, шул исәптән сервитут 

билгеләү турында килешү, ачык сервитут билгеләү турында карар; 
2) Россия Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән очракларда 

дәүләт хакимияте органы (дәүләт органы), "Росатом" атом энергиясе буенча 
дәүләт корпорациясе, "Роскосмос" космик эшчәнлек буенча дәүләт корпорациясе, 
бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашырганда төзелгән дәүләт бюджеттан тыш 
фонды белән идарә итү органы яки җирле үзидарә органы тарафыннан дәүләт 
(муниципаль) заказчигы вәкаләтләрен тапшыру турында килешү булганда, - 
хокукка ия булучының җир кишәрлегенә хокук билгеләүче әлеге килешү; 

3) төзелешкә рөхсәт алу өчен гариза бирелгән көнгә кадәр өч ел алдан 
бирелгән җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы, яки линияле объект 
төзелешенә рөхсәт бирелгән очракта, территорияне планлаштыру проекты һәм 
территорияне межалау проекты реквизитлары (линияле объектны төзү, 
реконструкцияләү өчен документлар әзерләү таләп ителми торган очраклардан 
тыш), аны урнаштыру өчен җир кишәрлеге таләп ителми торган линияле объект 
төзелешенә рөхсәт биргән очракта территорияне планлаштыру проекты 
реквизитлары; 

4) проект документларында булган материаллар: 
а) аңлатма язуы; 
б) капиталь төзелеш объектын, аның янына узу юлларын һәм керү 

урыннарын, ачык сервитутлар чикләрен, археологик мирас объектларын 
урнаштыру урынын билгеләп, җир участогының шәһәр төзелеше планында 
күрсәтелгән мәгълүмат нигезендә планлаштыру схемасы; 

в) территорияне планлаштыру буенча документлар составында расланган 
кызыл линия чикләрендә сызыкча объектны сызыкча объектларга карата 
урнаштыруны раслый торган җир кишәрлеген планлаштыру схемасы; 

г) архитектура карарлары; 
д) проектлана торган капиталь төзелеш объектын инженер-техник тәэмин 

итү челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) урыннарын билгеләү белән 
инженерлык җиһазлары, инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләренең җыелма 
планы турында мәгълүматлар; 

е) капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты; 
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ж) капиталь төзелеш объектларын, аларның өлешләрен сүтү эшләрен 
оештыру проекты; 

з) инвалидларның сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, ял, спорт һәм 
башка социаль-мәдәни һәм коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге объектларга, 
транспорт, сәүдә, җәмәгать туклануы объектларына, эшлекле, административ, 
финанс, дини билгеләнештәге объектларга, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 49 статьясы нигезендә 
әлеге объектлар төзелеше, үзгәртеп корганда торак фонды объектларына 
үтемлелеген тәэмин итү буенча чаралар исемлеге; 

5) әгәр мондый проект документлары Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 49 статьясы нигезендә 
экспертизага тиешле булса, капиталь төзелеш объектының проект 
документларына экспертизаның уңай бәяләмәсе (Россия Федерациясе Шәһәр 
төзелеше кодексының 48 статьясындагы 12.1 өлешендә каралган очракта 
төзелешнең аерым этапларына карата кулланыла), Россия Федерациясе Шәһәр 
төзелеше кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 49 
статьясының 3.4 өлешендә каралган очракларда проект документларына дәүләт 
экспертизасының уңай бәяләмәсе, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 49 статьясындагы 6 
өлешендә каралган очракларда проект документларына дәүләт экологик 
экспертизасының уңай бәяләмәсе; 

6) рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан 
тайпылуга рөхсәт (әгәр төзүчегә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 40 статьясы нигезендә 
мондый рөхсәт бирелгән булса); 

7) проект документларына дәүләти булмаган экспертиза бәяләмәсе бирелгән 
очракта, проект документларына дәүләти булмаган экспертизаның уңай 
бәяләмәсен биргән юридик затны аккредитацияләү турында таныклык күчермәсе; 

8)  Россия Федерациясе законнары нигезендә  капиталь төзелеш объектын 
урнаштыру нәтиҗәсендә, территориянең аерым шартлары булган зона 
билгеләнергә тиеш булган очракта, яисә капиталь төзелеш объектын үзгәртеп 
корган очракта һәм аның нәтиҗәсендә төзекләндерелгән объектка карата 
территориянең аерым шартлары булган зона яисә элегрәк билгеләнгән 
территориянең аерым шартлары булган зонасы үзгәртелергә тиеш булган очракта, 
территориянең аерым шартлары булган зонаны билгеләү яки үзгәртү турында 
карар күчермәсе. 

Югарыда санап үтелгән документлар (аларның күчермәләре яки 
белешмәләре), мөрәҗәгать итүче ул документларны мөстәкыйль тапшырмаган 
очракта, дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан һәм дәүләт 
органнарыннан яисә җирле үзидарә органнарына караган оешмалардан соратып 
алына. 

Мөрәҗәгать итүче белән күрсәтелгән документларны тапшырмау гариза 
бирүчегә хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тормый.»; 

5 бүлек исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5.Комитет карарларына 
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), шулай ук аның вазыйфаи затларына һәм 
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дәүләт граждан хезмәткәрләренә шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) 
тәртибе»; 

5.1 пунктында: 
3 пунктчада «каралмаган документларны» сүзләрен «аларны тәкъдим итү 

яки гамәлгә ашыру каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктчаны өстәргә: 
 «10)  гариза бирүчедән дәүләт хезмәтен күрсәткәндә, дәүләт хезмәте 

күрсәтү өчен кирәкле, документларны кабул итүдән баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) төгәллеге күрсәтелмәгән, яки «Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган 
очраклардан тыш   дәүләт хезмәте күрсәткәндә документ яки мәгълүмат таләп 
итү»; 

5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 5.61 һәм 5.62 пунктлары белән 
тулыландырырга: 

 «5.61. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, Комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар 
өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт хезмәте алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә 
алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.62. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип табылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә.»; 

 
5. Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының 2018 елның 16 маендагы 125-од номерлы боерыгы белән расланган, 
Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән  сирәк һәм бетү 
куркынычы яный торган төр хайваннарны ирексезлектә асрауга һәм киредән 
табигатькә кайтаруга рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүнең 
административ регламенты 

1.3 пунктында: 
1.3.4 пунктчасының беренче абзацында «дәүләт хезмәтләре» сүзләреннән 

соң «, шулай ук Комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында» сүзләрен 
өстәргә; 

1.3.4 пунктчасының сигезенче абзацында «дәүләт хезмәтләре турында» 
сүзләреннән соң «Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә» сүзләрен 
өстәргә; 

1.5 пунктының сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

читтән торып эш урыны-  Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  22 декабрь, 2012 ел, 
1376 номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күп функцияле 
үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында»гы карары белән 
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расланган, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 
нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) шәһәр 
яки авыл җирлегендә төзелгән, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис)»; 

«Стандартка куелган таләпләрнең эчтәлеге» графасындагы 2.4. пунктының 
беренче абзацында «22» санын  «14» санына алмаштырырга; 

«Стандартка куелган таләпләрнең эчтәлеге» графасының 2.6 пунктын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 
Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән сирәк һәм юкка 

чыгу куркынычы янаган хайваннарның һәм үсемлекләрнең килеп чыгуының 
законлылыгын раслый торган документлар (белешмәләр), Россия Федерациясе 
субъекты хакимиятенең мондый төр хайваннарның барлыкка килү урынында 
әлеге мәсьәләне алып баручы башкарма органыннан сорап алына. 

Гариза бирүчеләр тапшырырга хокуклы документларны алу ысуллары һәм 
бирү тәртибе әлеге Регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән. 

Мөрәҗәгать итүчедән 210 статьяның 1 өлешендәге 4 пунктның «а»-«г» 
пунктчаларында күрсәтелгән очраклардан тыш, дәүләт яки муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүендә кирәкле, дәүләт 
органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында булган 
югарыда санап үтелгән документларны таләп итү, шулай ук документларны кабул 
итүдән баш тартканда аларның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән 
документларны һәм мәгълүматны тапшыруны таләп итү тыела»; 

2.16 пунктта: 
«Стандартка куелган таләпләрнең эчтәлеге» графасын киләсе редакциядә 

бәян итәргә: 
«Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми. 
Гариза һәм документларның күчермәләре ТР Биоресурслар буенча дәүләт 

комитетына, мөрәҗәгать итүченең электрон имзасы белән кул куелган электрон 
документлар рәвешендә, Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр порталы аша җибәрелә ала. Электрон документлар (документлар 
күчермәләре) формасында, әгәр алар мөрәҗәгать итүченең электрон имзасы белән 
имзаланмаса, рөхсәт бирү (рөхсәт бирүдән баш тарту) әлеге регламентның 2.5 
пунктында күрсәтелгән документларны кәгазьдә тапшырганда башкарыла»; 

«Дәүләт хезмәтен яисә таләпне билгели торган норматив акт» графасын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«63-ФЗ номерлы Федераль закон, 210-ФЗ номерлы Федераль закон»; 
3.3 пунктта «бер көндә» сүзләрен «бер эш көнендә»  сүзләренә 

алмаштырырга»; 
3.5.1 пунктның икенче абзацында «алдагы процедураны тәмамлаганнан 

соң» сүзләрен «гаризаны теркәү көненнән соң»  сүзләренә алмаштырырга»; 
3.7 пунктның сигезенче абзацында «биш» сүзен «өч» сүзе белән 

алмаштырырга»; 
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3.8 пунктның өченче абзацында «алдагы процедураны тәмамлаганнан соң» 
сүзләрен «3.7 пунктында каралган процедураны тәмамлаганнан соң» сүзләренә 
алмаштырырга; 

3.9.1 пунктның бишенче абзацында «алдагы процедураны тәмамлаганнан 
соң ике эш көне эчендә» сүзләрен «3.7 пунктында каралган процедура 
тәмамланганнан соң бер эш көне эчендә»  сүзләренә алмаштырырга; 

5.2 пунктта: 
дүртенче абзацта «каралмаган документларны» сүзләрен «аларны тәкъдим 

итү яки гамәлгә ашыру каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 11 абзац өстәргә: 
 «гариза бирүчедән дәүләт хезмәтен күрсәткәндә, дәүләт хезмәте күрсәтү 

өчен кирәкле, документларны кабул итүдән баш тартканда аларның булмавы һәм 
(яки) төгәллеге күрсәтелмәгән, яки «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,   
дәүләт хезмәте күрсәткәндә документ яки мәгълүмат таләп итү»; 

5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 5.71 һәм 5.72 пунктлары белән 
тулыландырырга: 

 «5.71. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, Комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар 
өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт хезмәте алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә 
алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.72. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип табылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә.»; 

 
2нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Татарстан Республикасының Кызыл 
китабына кертелгән  сирәк һәм бетү 
куркынычы яный торган төр 
хайваннарны ирексезлектә асрауга һәм 
киредән табигатькә кайтаруга 
рөхсәтнамәләр бирү буенча дәүләт 
хезмәтен күрсәтүнең административ 
регламентына 2нче кушымта 
 

Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән  сирәк һәм бетү 
куркынычы яный торган төр хайваннарны ирексезлектә асрауга һәм киредән 

табигатькә кайтаруга рөхсәтнамәләр бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәткәндә эш 
эзлеклелегенең блок-схемасы. 
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Гариза бирүче                                                           Бүлек белгече 
 
                              Мөрәҗәгать  
                              иткән көнне                                        
 
 
 

Гариза бирүче 
 
 
 
 
 

                                      Мөрәҗәгать  
                                                                   иткән көнне                                        
 Оештыру эше бүлеге белгече 
 
 
 

                                                                       1 эш көне 
Рәис  
 
 

 
Бүлек башлыгы                                        1 эш көне 
Рәис  
 
 
 

                                           5 эш көне      
     Бүлек белгече                                  

                                
 
 
 
 
 

Документлар дөрес булган очракта                      Искәрмәләр бетерелмәгән очракта 
 
 
Бүлек белгече          3 эш көне                       Бүлек белгече         2 эш көне 
 
 
 
 
 
 
Бүлек башлыгы                          1 эш көне 
 
 
 
 
 
 
Бүлек белгече                               1 эш көне 

Дәүләт хезмәтен алу тәртибе 
турында консультация алырга дип  
шәхси, телефоннан һәм (яки) 
электрон почта аша, Бүлеккә 
мөрәҗәгать итә.  

Консультация бирү, документларның 
формасы, составы, эчтәлеге буенча 
искәрмәләр 
 

шәхси, вәкаләтле заты аша, почта аша 
яки электрон рәвештә, бу 
Регламентның 2.5 пункты белән туры 
килеп,дәүләт хезмәтен күрсәтү 
турында гариза һәм документларны 
тыпшыра 

гариза һәм документлар 

Гаризаны һәм документларны кабул 
итә һәм терки 

Теркәлгән гариза һәм документлар 

Документларны раслый һәм Бүлеккә 
җибәрә 

Расланган документлар 

җаваплы башкаручыны билгели һәм 
аңа, туры килүче карар чыгарыр 
өчен, гаризаны һәм документларны 
тапшыра 

Гариза һәм документлар 

гариза бирүченең эшен формалаштыра; 
бу Регламентның 2.5. пункты белән 
тәңгәл килеп, документларны тикшерә, 
ведомствоара мөрәҗәгатьләр юнәлтә 
һәм мәгълүматлар алар 

Тикшерелгән 
документлар 

Документл
ар туры 
килмәгән 
очракта 

гариза 
бирүчегә 
искәрмәләрн
е төзәтергә 
кирәклеге 
турында 
белдерә 

Белдерү 
кәгазе 

Эшнең экспертизасын уздыра, 
биологик экспертиза 
нәтиҗәсен әзерли 

биологик 
экспертиза 
нәтиҗәсе 

Сәбәпләрен күрсәтеп, рөхсәтнамә-
не бирүдән баш тарту турында хат 
әзерли һәм аны гариза бирүчегә 
җибәрә 

Кире кагу 
турында хат 

гариза бирүченең эшен, биологик 
экспертиза нәтиҗәсен карый һәм 
рөхсәтнамәне бирү яки аны бирүдән 
баш тарту турында карар кабул итә 

рөхсәтнамәне бирү яки аны 
бирүдән баш тарту турында 
карар 

рөхсәтнамәне бирү яки аны бирүдән 
баш тарту турында хат проектын 
әзерли 

Хат проекты, 
 рөхсәтнамә проекты 
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Бүлек башлыгы                          1 эш көне 
 
 
Рәис                                             1 эш көне 
 
 
 
 

          Бүлек белгече                               1 эш көне 
 
 
 

 
 
 
6. Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының 16.05.2018 ел, № 128-од боерыгы белән расланган , Татарстан 
Республикасының  Кызыл китабына кертелгән, сирәк һәм  бетү куркынычы яный 
торган төр хайваннарны һәм үсемлекләрне куллануга рөхсәтнамә бирү буенча 
дәүләт хезмәтен күрсәтүнең  административ регламентында: 

 
1.3 пунктында: 
1.3.4 пунктчасының беренче абзацында «дәүләт хезмәтләре» сүзләреннән 

соң «, шулай ук Комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында» сүзләрен 
өстәргә; 

1.3.4 пунктчасының тугызынчы  абзацында «дәүләт хезмәтләре турында» 
сүзләреннән соң «Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә» сүзләрен 
өстәргә; 

1.5 пунктының бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

читтән торып эш урыны-  Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  22 декабрь, 2012 ел, 
1376 номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күп функцияле 
үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында»гы карары белән 
расланган, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 
нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) шәһәр 
яки авыл җирлегендә төзелгән, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис)»; 

«Стандартка куелган таләпләрнең эчтәлеге» графасының 2.4. пунктынданы  
беренче  абзацта «22»санын  «13»санына алмаштырырга; 

«Дәүләт хезмәтен яки таләпне билгели торган норматив акт»ның өченче 
графасында  « 3.5 пункт» сүзләрен төшереп калдырырга; 

3.5 пунктның җиденче абзацында «10» санын «3»  санына алмаштырырга»; 

Проектларны яраштыра Яраштырылган проектлар 

Хатка һәм рөхсәтнамәгә яки кире кагу 
хатына кул куя,  Бүлеккә җибәрә 

Кул куелган хат,  рөхсәтнамә 
яки кире кагу хаты 

Рөхсәтнамәле хатны яки кире кагу 
хатын почта аша җибәрә яки шәхси 
тапшыра 

Рөхсәтнамәле хат яки кире 
кагу хаты 
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3.6 пунктының алтынчы абзацында «3» санын «1»  санына алмаштырырга»; 
5.2 пунктта: 
дүртенче абзацта «каралмаган документларны» сүзләрен «аларны тәкъдим 

итү яки гамәлгә ашыру каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 11 абзац өстәргә: 
 «гариза бирүчедән дәүләт хезмәтен күрсәткәндә, дәүләт хезмәте күрсәтү 

өчен кирәкле, документларны кабул итүдән баш тартканда аларның булмавы һәм 
(яки) төгәллеге күрсәтелмәгән, яки «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,   
дәүләт хезмәте күрсәткәндә документ яки мәгълүмат таләп итү»; 

5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 5.71 һәм 5.72 пунктлары белән 
тулыландырырга: 

 «5.71. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, Комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар 
өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт хезмәте алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә 
алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.72. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип табылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә.»; 

 
2нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
 «Татарстан Республикасының  
Кызыл китабына кертелгән, сирәк 
һәм  бетү куркынычы яный торган 
төр хайваннарны һәм 
үсемлекләрне куллануга 
рөхсәтнамә бирү буенча дәүләт 
хезмәтен күрсәтүнең                             
Административ регламентына                 
2 нче кушымта 

 
Татарстан Республикасының  Кызыл китабына кертелгән, сирәк һәм  бетү 

куркынычы яный торган төр хайваннарны һәм үсемлекләрне куллануга 
рөхсәтнамә бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәткәндә эш тәртибенең 

блок-схемасы 
 

   Гариза бирүче                               Бүлек белгече 
 
 
 

гариза бирүчене консультацияләү, шул 
исәптән дәүләт  хезмәтен күрсәтү өчен 
кирәкле  документларны  тутырырга 
булышу өлешендә      
 

ТР Биоресурслар буенча дәүләт 
комитетының биотөрлелек бүлегенә, 
дәүләт хезмәтен алу тәртибен турында 
консультация  алу өчен мөрәҗәгать итү 
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                Мөрәҗәгать иткән көнне                                           
   Бүлек белгече          
                                1 эш көне 
 
 
 
                                1 эш көне 
 
 
 
 
 
 
                                5 эш көне 
 
 
                                 3 эш көне 
 
 
                                  1 эш көне 
 
 
 
Комитет Рәисе 
                                  1 эш көне 
 
 
 
Бүлек белгече 
                                1 эш көне 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының  16.05.2018 елдан   124-од номерлы боерыгы белән расланган, 
Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты белән 
бердәм федераль үрнәктәге аучылык билетын бирү һәм гамәлдән чыгару буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында:  

1.3. пунктның 1.3.1. пунктчасында: 
унтугызынчы абзацында «дәүләт хезмәтләре» сүзләреннән соң «, шулай ук 

Комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында» сүзләрен өстәргә; 

Гаризаны, документларны кабул итү һәм 
теркәү 

Кабул ителгән документлар, теркәү 
журналында ясалган теркәү язуы, яки 
кайтырылган документлар 

Татарстан Республикасының  
башкарма хакимиятнең вәкаләтле әгъзасына, 
ведомствоара мөрәҗәгатьләрне әзерләү һәм 
юнәлтү.   

Документларны(мәгълүматларны)  бирү 
турында мөрәҗәгать 

Мәгълүматларны бирүче белгечләр белән, 
ведомствоара электрон мөнәсәбәт системасы 
аша кергән мөрәҗәгать нигезендә, сорала 
торган документларны  (мәгълүматларны) 
тапшыру 

Документлар    (мәгълүматлар) яки кире 
кагу турында белешмә 

Күрсәтелгән төр хайваннар яки 
үсемлекләр буенча  биологик экспертиза 
уздыру. 
 

Биологик экспертиза нәтиҗәсе 

Татарстан Республикасының  Кызыл китабына 
кертелгән, сирәк һәм  бетү куркынычы яный 
торган төр хайваннарны һәм үсемлекләрне 
куллануга рөхсәтнамә  проекты (рөхсәтнамәне 
бирмәү турында хат проекты) 

Рөхсәтнамәне  (рөхсәтнамәне бирмәү 
турында хатны) әзерләү 

Рөхсәтнамәгә  (рөхсәтнамәне бирмәү 
турында хатка) кул кую 

Татарстан Республикасының  Кызыл 
китабына кертелгән, сирәк һәм  бетү 
куркынычы яный торган төр хайваннарны 
һәм үсемлекләрне куллануга рөхсәтнамә  
(рөхсәтнамәне бирмәү турында хат) 
 

Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте 
нәтиҗәсен тапшыру 
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егерме җиденче  абзацында «дәүләт хезмәтләре турында» сүзләреннән соң 
«Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә» сүзләрен өстәргә; 

1.5 пунктының бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

читтән торып эш урыны-  Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  22 декабрь, 2012 ел, 
1376 номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күп функцияле 
үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында»гы карары белән 
расланган, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 
нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) шәһәр 
яки авыл җирлегендә төзелгән, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис)»; 

3.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

сорауны формалаштыру һәм җибәрү.  
3.4.1. Комитет белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәге сорауларны формалаштыра һәм җибәрә: 
Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының «Хөкемгә тартылганлык 

һәм (яки) җинаять эзәрлекләвенең булу (булмавы) турында белешмә бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»  
07.11.2011 ел, 1121 номерлы боерыгы нигезендә, Россия Федерациясе Эчке эшләр 
министрлыгына аңлы җинаять кылган өчен мөрәҗәгать итүченең алынмаган яки 
хөкем ителмәгән булуы (булмавы) турында мәгълүмат бирү турында; 

Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Миграция 
мәсьәләләре идарәсенә, мөрәҗәгать итүче паспортының дөреслеген раслау 
турында мәгълүматлар бирү турында. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, гариза теркәлгән көннән 
алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр 
министрлыгының Миграция мәсьәләләре идарәсенә һәм Татарстан Республикасы 
буенча Эчке эшләр министрлыгы идарәсенә җибәрелгән сорау. 

3.4.2. СМЭВ аша кергән мөрәҗәгатьләр нигезендә, мәгълүматлар белән 
тәэмин итүчеләр белгечләре, соралган белешмәләрне тапшыралар. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар законда билгеләнгән 
срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр 
министрлыгының Миграция мәсьәләләре идарәсеннән мөрәҗәгать итүче 
паспортының дөреслеген һәм гариза бирүчедә алдан уйлап кылынган җинаять 
кылган өчен каралмаган яки хөкем ителмәгән булуы (булмавы) турында 
мәгълүматлар.»; 

5 бүлек исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5.Комитет карарларына 
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), шулай ук аның вазыйфаи затларына һәм 
дәүләт граждан хезмәткәрләренә шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) 
тәртибе»; 

5.2 пунктта: 
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дүртенче абзацта «каралмаган документларны» сүзләрен «аларны тәкъдим 
итү яки гамәлгә ашыру каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләрне 
гамәлгә ашыру» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле унберенче абзац өстәргә: 
 «гариза бирүчедән дәүләт хезмәтен күрсәткәндә, дәүләт хезмәте күрсәтү 

өчен кирәкле, документларны кабул итүдән баш тартканда аларның булмавы һәм 
(яки) төгәллеге күрсәтелмәгән, яки «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,   
дәүләт хезмәте күрсәткәндә документ яки мәгълүмат таләп итү»; 

5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 5.71 һәм 5.72 пунктлары белән 
тулыландырырга: 

 «5.71. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, Комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар 
өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт хезмәте алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә 
алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.72. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип табылган очракта, 
мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә.»; 
 Рәис                                                                                                 Ф.С.Батков 


