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Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының 

планлаштырылган төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә 
күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән 
параметрларына туры килүе турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә 

бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе яисә шәхси 
торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының планлаштырылган 
төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак 

төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына туры 
килмәве турында һәм (яки) шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын 
җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителмәве турында хәбәрнамә җибәрү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 
турында 

 
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 51.1, 55 маддәсе, 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                          
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Түбән Кама муниципаль районында дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 
тәртибен раслау турында» 2010 елның 18 ноябрендәге 1491 номерлы карары 
белән, карар бирәм: 

1. Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының 
планлаштырылган төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә 
күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән 
параметрларына туры килүе турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә 
бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе яисә шәхси 
торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының планлаштырылган 
төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак 
төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына туры 
килмәве турында һәм (яки) шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын 
җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителмәве турында хәбәрнамә җибәрү 
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең теркәлгән административ регламентын 
расларга (кушымта).  



2. Җәмәгатьчелек һәм гаммәви мәгълүмат чаралары белән элемтә 
бүлегенә әлеге карарны басма матбугатта һәм Түбән Кама муниципаль 
районының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 

  Җитәкче                                                                                         А.Г. Сәйфетдинов 
 



Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2018 елның 5-нче декабрь 
1027-нче номерлы карары белән расланган 
Кушымта 
 
 

 Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрлары-ның 
планлаштырылган төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 
шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына 
туры килүе турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир 
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе яисә шәхси торак төзелеше объекты 

яки бакча йорты параметрларының планлаштырылган төзелеш яки 
реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты 
яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына туры килмәве турында һәм (яки) 

шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир кишәрлегендә 
урнаштыруның рөхсәт ителмәве турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең 
административ регламенты 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 
таба – Регламент) шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты 
параметрларының билгеләнгән параметрларга һәм шәхси торак төзелеше объектын 
яисә бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе 
планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгәннәргә туры килүе 
турында яисә шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының 
билгеләнгән параметрларга һәм (яки) шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча 
йортының җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителмәве планлаштырылган 
төзелеш  турында хәбәрнамәдә күрсәтелгәннәргә туры турында хәбәрнамә җибәрү 
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели (алга               
таба – муниципаль хезмәт күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтү алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба – гариза 
бирүче). 

1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү Татарстан Республикасы Түбән Кама муни-
ципаль районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 
күрсәтелә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне башкаручы – Башкарма комитетның Төзелеш 
һәм архитектура идарәсе (алга таба – Идарә). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән 
Кама муниципаль районы, Төзүчеләр проспекты, 12нче йорт. 

 Идарәнең урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль 
районы, Мәктәп бульвары, 2А йорты. 

Эш графигы:  



дүшәмбе – җомга: 8:00 - 17:00;  
шимбә, якшәмбе: ял көннәре. 
Ял һәм туклану өчен тәнәфес вакыты эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 
Белешмәләр өчен телефон 8(8555) 47-33-31.  
Узу шәхесне раслаучы документлар буенча. 
1.3.2. «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә муниципаль рай-

онның рәсми сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтәре):                         
(http://www.e-nkama.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында, шулай ук урнашу урыны һәм эш 
графигы, КФҮ, Идарә турында мәгълүмат алырга мөмкин: 

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет биналарында 
урнашкан, муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат туплаган 
мәгълүмат стендлары ярдәмендә. 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге мәгълүмат әлеге Регламентның 
1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларына (пунктчаларына) кергән дәүләт 
хезмәте күрсәтү турындагы мәгълүматны үз эченә ала; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә муниципаль районның рәсми сайтында 
(http://e-nkama.ru); 

3) Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында  
(http://uslugi.tatarstan.ru/); 

 4) Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында (функцияләр) 
(http://www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта: 
Телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;  
язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә - 

кәгазьдә почта аша, электрон формада электрон почта аша; 
6) КФҮкә. 
1.3.4.  Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Идарә бел-

гече тарафыннан Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында һәм гариза 
бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма комитет биналарының мәгълүмати 
стендларында урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләргә туры китереп гамәлгә ашы-
рыла: 

2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы Россия Федерациясе шәһәр 
төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШТК) (Россия Федерациясе законнары 
җыелмасы, 03.01.2005, 1нче номер (1 кисәк), 16 мад.); 

2001 елның 25 октябрендәге 136-ФЗ номерлы Россия Федерациясе җир 
кодексы (алга таба – РФ ҖК) (Россия Федерациясе законнар җыелмасы, 29.10.2001, 
44нче номер, 4147 мад.); 

«Россия Федерациясендә архитектура эшчәнлеге турында» 1995 елның 17 
ноябрендәге 169-ФЗ номерлы Федераль Закон (алга таба – 169-ФЗ номерлы 
Федераль Закон) (Россия Федерациясе законнар җыелмасы, 20.11.1995, 47нче номер, 
4473 мад.); 



 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба –
131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының                                        
2003 елның 6 октябрендәге 40нчы номерлы 3822 маддәсе); 

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Феде-
раль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы 31нчы но-
мерлы 4179 мад.); 

 «Шәхси торак төзелеше яки бакча йорты объекты төзелешенә яки 
реконструкцияләүгә кирәк булган хәбәрнамә формаларын раслау турында» 2018 
елның 19 сентябрендәге 591/пр номерлы Россиянең төзелеш министрлыгы боерыгы 
(алга таба – 591/пр номерлы боерык) (Хокукый мәгълүматының рәсми интернет-
порталы, http://www.pravo.gov.ru,28.09.2018);  

 «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 
июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба –                           
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасының 
2004 елның 3 августындагы 155-156 номерлары); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                  
2014 елның 18 февралендәге 5нче номерлы карары белән расланган, Татарстан Рес-
публикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниипаль берәмлеге Уставы (алга 
таба – Устав); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының 2015 
елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга              
таба – БК турында Нигезләмә); 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- гариза бирүче – физик яисә юридик затлар (дәүләт органнарыннан һәм 

аларның территориаль органнарыннан, дәүләт бюджеттан тыш фондлары 
органнарыннан һәм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарә 
органнарыннан тыш) яисә Идарәгә телдән, язма яки электрон формада муниципаль 
хезмәт күрсәтү турында сорату белән мөрәҗәгать иткән вәкаләтле вәкилләр; 

- төзүче – үзенә караган җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектларын 
төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, шулай ук инженерлык эзләнүләрен 
үтәү, әлеге объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау өчен проект 
документларын әзерләүне гамәлгә ашыручы физик яки юридик зат; 

- техник заказчы – төзүче тарафыннан вәкаләтле һәм төзүче исеменнән 
инженерлык эзләнүләрен үтәү турында, проект документларын әзерләү, капиталь 
төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау турында 
килешүләр төзүче, әлеге эш төрләрен башкару өчен биремнәр әзерләүче, 
күрсәтелгән эш төрләрен башкару өчен кирәк булган инженерлык эзләнүләрен 
башкаручы һәм (яки) проект документларын әзерләүче, капиталь төзелеш 
объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау эшләрен башкаручы 
затларга материаллар һәм документлар тапшыручы,  проект документациясен 
раслаучы, капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт алу өчен 
кирәкле документларны имзалаучы, әлеге Кодекста каралган башка функцияләрне 

http://www.pravo.gov.ru/


гамәлгә ашыручы, профессиональ нигездә эш итүче физик зат яки юридик зат. 
Төзүче техник заказчы функцияләрен мөстәкыйль рәвештә гамәлгә ашырырга 
хокуклы; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак 
урнашкан  эш урыны – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен 
раслау турында»2012 елның 22 декабрендәге 1376нчы номерлы карары белән 
расланган; дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре 
эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә, Татарстан 
Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр округында) 
төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 
территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис); 

техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 
документларга кертелгән мәгълүматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) 
документтагы мәгълүмат нигезендә кертелгән мәгълүматларга туры килмәүгә 
китергән хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки 
шуның ише хата). 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза астында 
планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә аңлашыла. 

 

 



2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

Муниципаль хезмәт күрсәтү стан-
дартына таләпләр исеме Стандарт таләпләренең эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 
яисә таләпне билгеләүче норма-

тив акт 
2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
исеме 

Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты 
параметрларының билгеләнгән параметрларга һәм 
шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын 
җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе 
планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә 
күрсәтелгәннәргә туры килүе турында яисә шәхси 
торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметр-
ларының билгеләнгән параметрларга һәм (яки) шәхси 
торак төзелеше объекты яисә бакча йортының җир 
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителмәве план-
лаштырылган төзелеш  турында хәбәрнамәдә 
күрсәтелгәннәргә туры килмәве турында хәбәрнамә 
җибәрү (алга таба – объект параметрларының туры 
килүе (килмәве) турында хәбәрнамә) 

 РФ ШТК 51.1 мад. 1 к. 
 

2.2.  Турыдан-туры муниципаль 
хезмәт күрсәтүче җирле үзидарәнең 
башкарма-оештыручы органы  
исеме 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы башкарма комитеты 

 

2.3.  Муниципаль хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләренең тасвирламасы 

Объект параметрларының туры килүе (килмәве) 
турында хәбәрнамә 

 Хәбәрнамәне карамыйча кире кайтару 

РФ ШТК 51.1 мад. 7,8 к. 
 

  



2.4.  Муниципаль хезмәт күрсәтү 
срогы, шул исәптән муниципаль 
хезмәт күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга мөрәҗәгать итү 
зарурлыгын исәпкә алып, туктатылу 
мөмкинлеге Россия Федерациясе 
законнары белән каралган очракта, 
муниципаль хезмәт күрсәтүне 
туктатып тору срогы 

 Объект параметрларының туры килүе (килмәве) ту-
рында хәбәрнамә җибәрү – хәбәрнамә бирү көнен 
кертеп, җиде көн. 

Типлаштырылган архитектура карары нигезендә 
федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек 
территориясе чикләрендәге шәхси торак төзелеше 
яки бакча йорты объекты төзелеш яки 
реконструкцияләү объекты параметрларына туры 
килүе (килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү - 
хәбәрнамә бирү көнен кертеп, 20 көн. 

Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне 
карамыйча кире кайтару – өч көн 

 РФ РФ ШТК 51.1 мад. 7 к. 

2.5.  Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен законнар һәм башка норматив 
хокукый актлар нигезендә, шулай 
ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәтләр, 
мөрәҗәгать итүченең аларны алу 
ысуллары, шул исәптән электрон 
формада, аларны күрсәтү тәртибе 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 

 I.  Индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча 
йортын төзү яки реконструкцияләү максатларында 
төзүче җибәрә: 

Түбәндәге мәгълүматлар кертелгән планлашты-
рылган төзелеш турында хәбәрнамә 

1) фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган 
очракта), төзүченең яшәү урыны, шәхесне раслаучы 
документ реквизитлары (физик затларга); 

2) төзүченең исеме һәм урнашу урыны (юридик 
зат өчен), шулай ук юридик затларның бердәм дәүләт 
реестрында юридик затның дәүләт теркәве турында 
язуның дәүләт теркәү номеры һәм салым түләүченең 
идентификацион номеры, әгәр мөрәҗәгать итүче чит 
ил юридик зат булган очрактан тыш; 

3) җир кишәрлегенең кадастр номеры (булган 
очракта), җир кишәрлегенең урнашу адресы яки 
тасвирламасы; 

РФ ШТК 51.1 мад. 1,3 к. 
 
 
 



4) төзүченең җир кишәрлегенә хокукы турында 
мәгълүматлар, шулай ук җир кишәрлегенә башка 
затларның хокуклары турында мәгълүматлар 
(мондый затлар булганда); 

5) җир кишәрлеген һәм капиталь төзелеш объек-
тын (шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йор-
ты) рөхсәт ителгән куллану төре турында 
мәгълүматлар); 

6) аларны төзү яки реконструкцияләү максатла-
рында, планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамә бирелгән шәхси торак төзелеше объекты 
яки бакча йорты планлаштырылган параметрлары 
турында, шул исәптән җир кишәрлеге чикләреннән 
чигенү турында мәгълүматлар; 

7) шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йор-
ты мөстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлүгә 
билгеләнмәгәнлеге турында мәгълүмат; 

8) почта адресы һәм (яки) төзүче белән элемтәгә 
керү өчен электрон   почта адресы; 

9) төзүчегә шәһәр төзелеше кодексының 7 
кисәгендәге 2 пунктында һәм 8 кисәгендәге 3 пунк-
тында каралган хәбәрнамәләрне юллау ысулы. 

Планлаштырылган төзелеш турында хәбәр-
намәгә теркәлә: 

1) әгәр аңа хокуклар Бердәм дәүләт реестрында 
теркәлмәгән очракта, җир кишәрлегенә хокук бил-
геләүче документлар; 

2) планлаштырылган төзелеш турында хәбәр-
намә төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән очракта, 



төзүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган доку-
мент; 

3) төзүче чит ил юридик зат булса, чит ил 
законнары нигезендә, юридик затның дәүләт теркәве 
турындагы документларының рус теленә расланган 
тәрҗемәсе; 

4) РФ ШТК 51.1 маддәсенең 5 өлешендә карал-
ган очрактан тыш, әгәр шәхси торак төзелешен яки 
бакча йорты объектын төзелеш яки 
реконструкцияләү федераль яисә региональ 
әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә 
планлаштырылса, шәхси торак төзелеше объектының 
яки бакча йортының тышкы кыяфәтен тасвирлау.  
Шәхси торак төзелеше объектының яки бакча йорты-
ның тышкы кыяфәтен тасвирлау үз эченә текст 
формасында тасвирлау һәм график тасвирлауны ала. 
Шәхси торак төзелеше объектының яисә бакча йор-
тының тышкы кыяфәтенең текст формасындагы 
тасвирламасы шәхси торак төзелеше яисә бакча йор-
ты объекты параметрларын, аларның тышкы 
кыяфәтенең төсле чишелешен, шәхси торак төзелеше 
объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәтен 
билгели торган төзелеш материалларын үз эченә ала, 
шулай ук  капиталь төзелеш объектының архитектур 
карарларына таләпләр буларак шәһәр төзелеше 
Регламенты белән билгеләнгән шәхси торак төзелеше 
объектының яисә бакча йортының башка характери-
стикаларын тасвирлау. График тасвирламасы булып, 
шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының 



фасадын һәм конфигурациясен дә кертеп, шәхси то-
рак төзелеше объектының яки бакча йортының 
тышкы кыяфәте тора. 

II. Типлаштырылган архитектура карары 
нигезендә, шәхси торак төзелешен яки бакча йорты 
объектын федераль яисә региональ әһәмияттәге 
тарихи җирлек территориясе чикләрендә төзү яки 
реконструкцияләү максатларында төзүче җибәрә: 

1. Планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамә, планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамәдә типлаштырылган архитектура карары 
күрсәтелә. Бу очракта планлаштырылган төзелеш 
турында хәбәрнамәгә индивидуаль торак төзелеше 
объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәтен 
тасвирлау кушымтасы таләп ителми. 

Планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамәгә теркәлә: 

1) җир кишәрлегенә хокуклар Бердәм дәүләт 
күчемсез милек реестрында теркәлмәгән очракта, 
җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар; 

2) планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамә төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән 
очракта, төзүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый 
торган документ; 

3) төзүче чит ил юридик зат булса, чит ил 
законнары нигезендә, юридик затның дәүләт теркәве 
турындагы документларының рус теленә расланган 
тәрҗемәсе; 

III. Шәхси торак төзелешен яки бакча йорты 



объектын федераль яисә региональ әһәмияттәге 
тарихи җирлек территориясе чикләрендә төзү яки 
реконструкцияләү максатларында  (әгәр   
типлаштырылган архитектура карарына күрсәтмәләр 
булмаса) төзүче  җибәрә: 

1. Планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамә 

Планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамәгә теркәлә: 

1) җир кишәрлегенә хокуклар Бердәм дәүләт 
күчемсез милек реестрында теркәлмәгән очракта, 
җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар; 

2) планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамә төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән 
очракта, төзүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый 
торган документ; 

3)  төзүче чит ил юридик зат булса, чит ил 
законнары нигезендә, юридик затның дәүләт теркәве 
турындагы документларының рус теленә расланган 
тәрҗемәсе; 

4)  Әгәр шәхси торак төзелешен яки бакча йорты 
объектын төзелеш яки реконструкцияләү федераль 
яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек 
территориясе чикләрендә планлаштырылса, шәхси 
торак төзелеше объектының яки бакча йортының 
тышкы кыяфәтен тасвирлау.   

Планлаштырылган төзелеш параметрларын яисә 
объектны реконструкцияләүне үзгәртү 
максатларында төзүче җибәрә: 



1. Параметрларны үзгәртү турында хәбәрнамә. 
Планлаштырылган төзелеш турында хәбәр-

намәгә теркәлә: 
1) җир кишәрлегенә хокуклар Бердәм дәүләт 

күчемсез милек реестрында теркәлмәгән очракта, 
җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар;                
2) планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә 
төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән очракта, 
төзүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган 
документ; 

3)  төзүче чит ил юридик зат булса, чит ил 
законнары нигезендә, юридик затның дәүләт теркәве 
турындагы документларының рус теленә расланган 
тәрҗемәсе; 

4) Әгәр шәхси торак төзелешен яки бакча йорты 
объектын төзелеш яки реконструкцияләү федераль 
яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек 
территориясе чикләрендә планлаштырылса, шәхси 
торак төзелеше объектының яки бакча йортының 
тышкы кыяфәтен тасвирлау.   

Хәбәрнамәләр шәхси мөрәҗәгать аша төзелешкә 
рөхсәт бирүгә вәкаләтле  җирле үзидарә органына, 
шул исәптән күпфункцияле үзәк аша, кәгазьдә 
бирелергә мөмкин,  яисә почта аша тапшыру турында 
хәбәрнамә белән яки дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталы аша  җибәрелә ала 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 

Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә яисә 
планлаштырыла торган төзелеш параметрларын 
үзгәртү яки объектны реконструкцияләү турында 
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башка оешмалар карамагында 
булган муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге, шулай ук аларны 
алу ысуллары, шул исәптән 
электрон формада, аларны тапшыру 
тәртибе; әлеге документлар алар 
карамагында булган дәүләт органы, 
җирле үзидарә органы яисә оешма 

хәбәрнамә кергәндә ведомствоара хезмәттәшлек кы-
саларында барлыкка килә: 

Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан 
өземтә (күчемсез милек объектына теркәлгән 
хокуклар турында һәркем алырлык мәгълүматларны 
үз эченә алган). 

Федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи 
җирлек территориясе чикләрендә планлаштырылган 
төзелеш объекты турында хәбәрнамә кергәндә: 

федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи 
җирлек территориясе чикләрендә урнашкан 
территориаль зонага карата шәһәр төзелеше 
регламенты белән билгеләнгән шәхси торак төзелеше 
объекты һәм бакча йортының тышкы кыяфәте 
күрсәтелгән тасвирламасы тарихи җирлекне саклау 
предметына һәм капиталь төзелеш объектларының 
архитектура карары таләпләренә туры килүе яки 
туры килмәве турында хәбәрнамә. 
        Гариза бирүче тәкъдим итәргә хокуклы 
документларны алу ысуллары һәм тәкъдим итү 
тәртибе әлеге регламентның 2.5 пункты белән 
билгеләнгән. 

 Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында 
булган югарыда аталган документларны таләп итү 
тыела. 

Мөрәҗәгать итүченең югарыда күрсәтелгән 
мәгълүматларны үз эченә алган документларны 
тапшырмау гариза бирүчегә хезмәт күрсәтүдән баш 



тарту өчен нигез булып тормый 
2.7.  Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәк булган  һәм муниципаль 
хезмәт күрсәтүче башкарма 
хакимият гамәлгә ашыра торган, 
аларны килештерү очраклары 
норматив хокукый актлар белән 
каралган дәүләт хакимияте (җирле 
үзидарә) органнары һәм аларның 
структур бүлекчәләре исемлеге 

Килештерү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән баш тарту өчен нигезләрнең 
тулы исемлеге 

1)Документларны тиешле булмаган зат тара-
фыннан тапшыру. 

 2)Тапшырылган документларның әлеге регла-
ментның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар ис-
емлегенә туры килмәве. 

3) Гаризада һәм гаризага теркәлгән документлар-
да алдан сөйләшенмәгән төзәтүләр, аларның 
эчтәлеген бертөрле аңларга комачаулаучы бозулар 
булу. 

4)  Документларны тиешле органга тапшырмау 

 

2.9.  Муниципаль хезмәт күрсәтүне 
туктатып тору яки бирүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

 Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган 
 Хәбәрнамә җибәргәндә баш тарту нигезләре: 

1)  Мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар ту-
лы күләмдә түгел, йә тапшырылган гаризада һәм 
(яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес 
булмаган мәгълүмат бар; 

2) Документларның җир кишәрлегенең шәһәр 
төзелеше планы таләпләренә, шулай ук рөхсәт ител-
гән төзелешнең, реконструкциянең чик параметрла-

 



рыннан читкә тайпылуга рөхсәт ителгән таләпләргә 
туры килмәве; 

3) Әгәр тиешле документ мөрәҗәгать итүче тара-
фыннан үз инициативасы буенча тапшырылмаган 
булса, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле до-
кумент һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында та-
ныклаучы ведомствоара соратуга дәүләт хакимияте 
органыннан, җирле үзидарә органыннан яисә дәүләт 
хакимияте органы, җирле үзидарә органы оешмасы-
ның ведомство карамагындагы органыннан җавап 
килү 

4) Федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи 
җирлек территориясе чикләрендә урнашкан 
территориаль зонага карата шәһәр төзелеше 
регламенты белән билгеләнгән шәхси торак төзелеше 
объекты һәм бакча йортының тышкы кыяфәте 
күрсәтелгән тасвирламасы һәм капиталь төзелеш 
объектының проект документлары бүлеге тарихи 
җирлекне саклау предметына һәм капиталь төзелеш 
объектларының архитектура карары таләпләренә 
туры килмәве турында нәтиҗәнең дәүләт органының 
мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә 
вәкаләтле вәкиленнән керүе 

2.10. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүләр өчен алына торган 
дәүләт пошлинасы яисә башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, мондый түләү күләмен 
исәпләү методикасы турында 

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  



мәгълүматны да кертеп 
2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 
хезмәт күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм нигезләре, 
мондый түләү күләмен исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп 
ителми 

 

2.12.  Муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм 
мондый хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда чират көтүнең 
максималь вакыты 

      Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза 
бирү -15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган 
очракта чиратта көтүнең максималь вакыты 15 ми-
нуттан артмаска тиеш 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында соратуын, шул исәптән 
электрон формада да теркәү вакыты 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. 
Ял (бәйрәм) көнендә  электрон формада кергән 

сорату  ял (бәйрәм) көне артыннан килгән эш 
көнендә теркәлә 

 

2.14.  Муниципаль хезмәт 
күрсәтелә торган биналарга, гариза 
бирүчеләрне көтү һәм кабул итү 
урынына, шул исәптән, 
инвалидларны социаль яклау 
турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендә, әлеге 
объектларның инвалидлар өчен 
үтемлелеген тәэмин итүгә, мондый 
хезмәтләр күрсәтү тәртибе турында 
визуаль, текстлы һәм 
мультимедияле мәгълүмат 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы             
система һәм янгын сүндерү системасы белән, доку-
ментларны рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, 
мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган бина-
ларда башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү уры-
нына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә 
(бинага уңайлы керү-чыгу һәм аларның чикләрендә 
хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында ви-
зуаль, текстлы һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 
бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән            

Кагыйдәләр  



урнаштыру һәм рәсмиләштерүгә 
таләпләр 

инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә 
алып урнаштырыла 

2.15.Муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 
булуы һәм сыйфаты күрсәткечләре, 
шул исәптән муниципаль хезмәт 
күрсәткәндә мөрәҗәгать итүченең 
вазыйфаи затлар белән үзара 
хезмәттәшлеге күләме һәм аларның 
дәвамлылыгы, дәүләт һәм муници-
паль хезмәтләр күрсәтүнең күп-
функцияле үзәгендә муниципаль 
хезмәт алу мөмкинлеге, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең ераклашты-
рылган эш урыннарында, муници-
паль хезмәт күрсәтүнең барышы 
турында мәгълүмат алу мөмкинле-
ге, шул исәптән мәгълүмати-
коммуникацион технологияләр кул-
ланып 

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен 
мөмкин булуы күрсәткечләре булып тора: 

җәмәгать транспортының һәркем файдалана 
алырлык зонасында урнашкан бина; 

кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза 
бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган бина-
лар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендәге 
мәгълүмати ресурсларында, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт 
күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында 
тулы мәгълүмат булу; 

 башка затлар белән беррәттән, инвалидларга 
хезмәт күрсәтүгә комачаулаучы киртәләрне җиңеп 
чыгарга ярдәм күрсәтү. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты 
түбәндәгеләр булмау белән характерлана: 

 мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү 
һәм бирү чиратлары; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау 

 



биргәндә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе 
алганда - муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи 
затның һәм мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр үзара 
хезмәттәшлеге. Хезмәттәшлекнең дәвамлылыгы әле-
ге Регламент белән билгеләнә 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муници-
паль хезмәт күрсәткәндә, КФҮнең ерак урнашкан эш 
урыннарында консультация бирүне, документлар ка-
бул итүне һәм бирүне КФҮ белгече башкара. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы ту-
рында мәгълүмат мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
(http://uslugi.tatarstan.ru/) сайтында, Дәүләт һәм муни-
ципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, КФҮдә 
алынырга мөмкин 

2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу 
тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул итү 
бүлмәсе аша яисә Татарстан Республикасы Дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша алырга 
мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында гаризаны электрон формада бирү каралган 
булса, гариза Татарстан Республикасы Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр порталы аша бирелә 
(http://uslugi. tatarstan.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы (http:/ 
www.gosuslugi.ru/) аша бирелә 

 

http://uslugi.tatarstan.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары,  
аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада  

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә, күпфункцияле үзәгенең 

ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны башкару 
үзенчәлекләре 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау: 
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза кабул итү һәм теркәү; 
3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

соратулар формалаштыру һәм җибәрү; 
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен әзерләү; 
5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен юллау. 
3.1.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы 

2 нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 
3.2.1. Гариза бирүче Идарәгә шәхсән, телефон буенча һәм электрон почта аша, 

муниципаль хезмәт алу тәртибе турында консультация алу өчен мөрәҗәгать итәргә 
хокуклы. 

Идарә белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 
муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документлар составы, формасы һәм башка 
сораулар буенча һәм кирәк булганда гариза бланкасын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура мөрәҗәгать итү көнендә 
гамәлгә ашырыла. 

 Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә кирәкле документлар составы, 
формасы һәм хәбәрнамә алу буенча башка сораулар буенча консультация. 

 Объект параметрларының туры килү (туры килмәве) турында хәбәрнамә 
җибәрү 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 
3.3.1. Мөрәҗәгать итүче шәхсән, яисә ышанычлы зат аша планлаштырыла 

торган төзелеш турында хәбәрнамә (3 нче кушымта) тапшыра һәм әлеге 
Регламентның 2.5 пункты нигезендә, КФҮ, КФҮнең еракта торучы эш урыны, 
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы, почта аша Идарәгә тапшыра. 
Күрсәтелгән документларны алганда, КФҮ белгече мөрәҗәгать итүчегә 
документларны кабул итү датасы, бирелгән керү номеры, муниципаль хезмәт 
күрсәтүне үтәү датасы һәм вакыты тамгасы белән бирелгән документларның 
күчермәләре исемлеген тапшыра. 

3.3.2.  Гаризалар кабул итүне алып баручы Идарә белгече гамәлгә ашыра: 
мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта); 
әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 



бирелән документларның кабул ителгән таләпләргә туры килүен тикшерү 
(документларны тиешле рәсмиләштерү, документларда чистартулар, өстәүләр, 
сызылган сүзләр һәм башка алдан сөйләшенмәгән төзәтүләр булмау). 

Кисәтүләр булмаган очракта, Идарә белгече башкара: 
 планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне кабул итүне һәм махсус 

журналда теркәүне; 
 планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне Башкарма комитет 

җитәкчесенә яисә аның вәкаләтле затына җибәрү. 
Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 

документларны кабул итүне алып баручы Идарә белгече мөрәҗәгать итүчегә, кире 
кайтару сәбәпләрен күрсәтеп, планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә һәм 
теркәлгән документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 
 планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм документларны кабул 

итү 15 минут эчендә; 
теркәү гариза кергән вакыттан бер көн эчендә; 
Каралмаган планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм 

документларны кайтарып бирү кергәннән соң бер эш көне эчендә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә, яисә аның 

вәкаләтле затына җибәрелгән планлаштырылган төзелеш турында кабул ителгән һәм 
теркәлгән хәбәрнамә яисә мөрәҗәгать итүчегә планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамә һәм документларны кире җибәрү. 

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамәне карый, башкаручыны билгели һәм документларны Идарәгә җибәрә. 
Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 
эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 
3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

соратулар формалаштыру һәм җибәрү. 
3.4.1. Идарә белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы (алга 

таба – ВЭХС) аша Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан (күчемсез милек 
объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр 
булган) өземтә бирү турында соратып алуны электрон формада җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура Идарәгә документлар кергән 
вакыттан алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: ВЭХС аша җибәрелгән сорату. 
3.4.2. ВЭХС аша кергән сорату нигезендә, мәгълүмат белән тәэмин итүче 

белгечләр соратып алына торган документларны (мәгълүматны) бирәләр яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы 
турында хәбәрнамә җибәрәләр (алга таба - баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура документлар (белешмәләр) бирү 
турында сорату кергән вакыттан өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Идарәгә җибәрелгән документлар (белешмәләр) 
яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү. 



3.5.1. Әлеге Регламентның 2.9 пункты нигезендә муниципаль хезмәт 
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр булмаган очракта, Идарә белгече алынган 
документлар нигезендә: 

объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә 
проектын әзерли (4, 5 нче кушымта); 

әзерләнгән документ проектын рәсмиләштерә; 
билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән документ проектын килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра; 
документ проектын Башкарма комитет җитәкчесенә (вәкаләтле затка) им-

залауга җибәрә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә (вәкаләтле затка) 

имза салуга юнәлдерелгән документ проекты. 
3.5.2. Башкарма комитет җитәкчесе (вәкаләтле зат) объект параметрларының 

туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамәне раслый, имзалый, аны Башкарма 
комитет мөһере белән раслый һәм Идарә белгеченә җибәрә. 

3.5.1-3.5.2 пунктчалары белән билгеләнә торган процедуралар соратуга җавап 
кергән вакыттан бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

 Процедураның нәтиҗәсе: объект параметрларының туры килүе (туры 
килмәве) турында Идарәгә җибәрелгән хәбәрнамә. 

3.5.3. Әлеге регламентның 2.9 пункты нигезендә муниципаль хезмәт 
күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, Идарә белгече муниципаль хезмәт 
күрсәтүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп баш тарту турында хат проектын әзерли. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.6.1. Идарә белгече: 
объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә тер-

ки; 
 төзүчегә планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә билгеләнгән ысул 

белән объектның туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрә. 
 Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитет җитәкче-

се тарафыннан документларга кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 
 Процедураларның нәтиҗәсе: объект параметрларының туры килүе (туры 

килмәве) турында җибәрелгән хәбәрнамә. 
Капиталь төзелеш объектының типлаштырылган архитектур карары булган 

очракта, федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе 
чикләрендә шәхси торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзегәндә яки рекон-
струкцияләгәндә объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында 
хәбәрнамә җибәрү, яисә капиталь төзелеш объектының типлаштырылган архитектур 
карары булмаганда, федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек террито-
риясе чикләрендә шәхси торак төзелеше объектларын яки бакча йортын төзегәндә 
яисә реконструкцияләгәндә объект параметрларына туры килүе (туры килмәве) ту-
рында хәбәрнамә җибәрү. 

3.7. Гариза кабул итү һәм теркәү 
3.7.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урыны аша, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы 
аша шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын планлаштырылган төзү яисә 



реконструкцияләү параметрларын үзгәртү турында хәбәрнамә бирә (6 нчы кушымта) 
һәм Идарәгә әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә документлар тапшыра. 

3.7.2. мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 
иткән очракта); 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 
тикшерү; 

бирелән документларның кабул ителгән таләпләргә туры килүен тикшерү 
(документларның күчермәләрен тиешле рәсмиләштерү, документларда чистартулар, 
өстәүләр, сызылган сүзләр һәм башка алдан сөйләшенмәгән төзәтүләр булмау). 

Кисәтүләр булмаган очракта, Идарә белгече башкара: 
 планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне кабул итүне һәм махсус 

журналда теркәүне; 
мөрәҗәгать итүчегә бирелгән документларны кабул итү датасы, бирелгән керү 

номеры, муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакыты турында тамга белән 
тапшырылган документларның исемлеге күчермәсен тапшыра; 

 планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне карауга Башкарма комитет 
җитәкчесенә яисә аның вәкаләтле затына җибәрү. 

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 
документларны кабул итүне алып баручы Идарә белгече мөрәҗәгать итүчегә, кире 
кайтару сәбәпләрен күрсәтеп, планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә һәм 
теркәлгән документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 
 планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм документларны кабул 

итү 15 минут эчендә; 
теркәү гариза кергән вакыттан бер көн эчендә; 
каралмаган планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм 

документларны кайтарып бирү кергәннән соң бер эш көне эчендә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә, яисә аның 

вәкаләтле затына җибәрелгән планлаштырылган төзелеш турында кабул ителгән һәм 
теркәлгән хәбәрнамә яисә мөрәҗәгать итүчегә планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамә һәм документларны кире җибәрү. 

3.7.3. Башкарма комитет җитәкчесе планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамәне карый, башкаручыны билгели һәм документларны Идарәгә җибәрә. 
            Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 
көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

  Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 
3.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

соратулар формалаштыру һәм җибәрү. 
3.8.1. Идарә белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы һәм 

аларга тоташтырылган региональ ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы 
(алга таба – ВЭХС) аша электрон формада җибәрә. 

Россия Федерациясе Росреестрына – Бердәм дәүләт күчемсез милек 
реестрыннан өземтә бирү турында сорату (күчемсез милек объектына теркәлгән 
хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр булган); 



 Мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә вәкаләтле Татарстан 
Республикасы башкарма хакимияте органына - планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәр итү һәм регламентның 2.5 п. II п. каралган очрактан тыш, аңа кушып бирелгән 
шәхси торак төзелеше объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәте 
тасвирламасы. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар Идарәгә документлар кергән 
вакыттан алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: ВЭХС аша юнәлдерелгән сорату, документлар. 
3.8.2. Мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә вәкаләтле Татарстан 

Республикасы башкарма хакимияте органы, регламентның 2.5 п. II п. каралган 
очрактан тыш, федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе 
чикләрендә урнашкан, территориаль зонага карата шәһәр төзелеше регламенты 
белән билгеләнгән шәхси торак төзелеше объектының яисә бакча йортының тышкы 
кыяфәте тасвирламасы тарихи җирлекне саклау предметына һәм капиталь төзелеш 
объектларының архитектура карарларына туры килүе яки туры килмәве турында 
хәбәрнамә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар шәхси торак төзелеше 
объектының яисә бакча йортының тышкы күренешен тасвирлау кергән мизгелдән ун 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Идарәгә җибәрелгән объектның тышкы кыяфәте 
тасвирламасының туры килүе яки туры килмәве турында хәбәрнамә. 

3.8.3. ВЭХС аша кергән сорату нигезендә, мәгълүмат белән тәэмин итүче           
белгечләр соратып алына торган документларны (мәгълүматны) бирәләр яисә       
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы 
турында хәбәрнамә җибәрәләр (алга таба - баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура документлар (белешмәләр) бирү 
турында сорату кергән вакыттан өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Идарәгә җибәрелгән документлар (белешмәләр) 
яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.9. Муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү. 
3.9.1. Идарә белгече алынган документлар нигезендә: 
объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә            

проектын әзерли; 
 әзерләнгән документ проектын рәсмиләштерә; 
билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән документ проектын килештерү процедура-

сын гамәлгә ашыра; 
документ проектын Башкарма комитет җитәкчесенә (вәкаләтле затка)             

им-залауга җибәрә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә (вәкаләтле              

затка) имза салуга юнәлдерелгән документ проекты. 
3.9.2. Башкарма комитет җитәкчесе (вәкаләтле зат) объект параметрларының 

туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамәне раслый, имзалый, аны Башкарма 
комитет мөһере белән раслый һәм Идарә белгеченә җибәрә. 

3.9.1-3.9.2 пунктчалары белән билгеләнә торган процедуралар соратуга җавап 
кергән вакыттан бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 



Процедураның нәтиҗәсе: объект параметрларының туры килүе (туры 
килмәве) турында Идарәгә җибәрелгән хәбәрнамә. 

3.10.  Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү. 
3.10.1.  Идарә белгече: 
объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә          

терки; 
 төзүчегә планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә билгеләнгән ысул 

белән объектның туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрә. 
 Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитет җитәкче-

се тарафыннан документларга кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: объект параметрларының туры килүе (туры 

килмәве) турында җибәрелгән хәбәрнамә. 
Планлаштырылган төзелеш яисә объектны реконструкцияләү параметрларын 

үзгәрткәндә объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында               
хәбәрнамә юнәлдерү. 
          3.11. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.11.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, КФҮнең ерактан 
урнашкан эш урыны аша, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы 
аша планлаштырылган төзү турында хәбәрнамә бирә һәм әлеге регламентның 2.5 
пункты нигезендә документлар тапшыра. Бирелгән документлар Идарәгә җибәрелә. 

3.11.2.  Гаризалар кабул итүне алып баручы Идарә белгече гамәлгә ашыра: 
мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта); 
әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 
бирелән документларның кабул ителгән таләпләргә туры килүен тикшерү 

(документларның күчермәләрен тиешле рәсмиләштерү, документларда чистартулар, 
өстәүләр, сызылган сүзләр һәм башка алдан сөйләшенмәгән төзәтүләр булмау). 

Кисәтүләр булмаган очракта, Идарә белгече башкара: 
           планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне кабул итүне һәм махсус 
журналда теркәүне; 

мөрәҗәгать итүчегә бирелгән документларны кабул итү датасы, бирелгән керү 
номеры, муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакыты турында тамга белән 
тапшырылган документларның исемлеге күчермәсен тапшыра; 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне Башкарма комитет 
җитәкчесенә яисә аның вәкаләтле затына карауга җибәрү. 

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 
документларны кабул итүне алып баручы Идарә белгече мөрәҗәгать итүчегә, кире 
кайтару сәбәпләрен күрсәтеп, планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә һәм 
теркәлгән документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 
 планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм документларны кабул 

итү 15 минут эчендә; 
теркәү гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 



каралмаган планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм 
документларны кайтарып бирү кергәннән соң бер эш көне эчендә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә, яисә аның 
вәкаләтле затына җибәрелгән планлаштырылган төзелеш турында кабул ителгән һәм 
теркәлгән хәбәрнамә яисә мөрәҗәгать итүчегә планлаштырылган төзелеш турында 
хәбәрнамә һәм документларны кире җибәрү.  

3.11.3. Башкарма комитет җитәкчесе яки башка вәкаләтле вазыйфаи зат 
планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне карый, башкаручыны билгели һәм 
документларны Идарәгә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 
эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 
3.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

соратулар формалаштыру һәм җибәрү. 
3.12.1. Идарә белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы (алга 

таба - ВЭХС) аша электрон формада Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан 
өземтә бирү турында сорату (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар 
турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр булган) җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар Идарәгә документлар кергән 
вакыттан алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: ВЭХС аша юнәлдерелгән сорату. 
3.12.2. ВЭХС аша кергән сорату нигезендә, мәгълүмат белән тәэмин итүче 

белгечләр соратып алына торган документларны (мәгълүматны) бирәләр яисә                 
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы 
турында хәбәрнамә җибәрәләр (алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура документлар (белешмәләр) бирү 
турында сорату кергән вакыттан өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Идарәгә җибәрелгән документлар (белешмәләр) 
яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.13.1. Алынган документлар нигезендә Идарә белгече: 
объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә         

әзерли; 
 әзерләнгән документ проектын рәсмиләштерә 
 билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән документ проектын килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра; 
 документ проектын Башкарма комитет җитәкчесенә (вәкаләтле затка)            

имзалауга җибәрә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә (вәкаләтле затка) 

имзалауга юнәлдерелгән документ проекты. 
3.13.2. Башкарма комитет җитәкчесе (вәкаләтле зат) объект параметрларының 

туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамәне раслый, имзалый, аны Башкарма 
комитет мөһере белән раслый һәм Идарә белгеченә җибәрә. 

 3.5.1-3.5.2 пунктчалары белән билгеләнә торган процедуралар соратуга җавап 
кергән вакыттан бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 



Процедураның нәтиҗәсе: объект параметрларының туры килүе (туры 
килмәве) турында Идарәгә җибәрелгән хәбәрнамә. 

3.14.  Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү. 
3.14.1. Идарә белгече: 
объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә тер-

ки; 
төзүчегә планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә билгеләнгән ысул 

белән объектның туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрә. 
Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитет җитәкчесе 

тарафыннан документларга кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: объект параметрларының туры килүе (туры 

килмәве) турында җибәрелгән хәбәрнамә. 
3.15. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү. 
3.15.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү алу өчен КФҮгә, 

КФҮнең еракта урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 
3.15.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮнең билгеләнгән тәртиптә 

расланган эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла. 
3.15.3. Муниципаль хезмәт алуга КФҮннән документлар кергәндә, процедура-

лар әлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муници-
паль хезмәт нәтиҗәсе КФҮнә җибәрелә. 

3.16. Техник хаталарны төзәтү. 
3.16.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган, документта техник хата-

лар табылган очракта, гариза бирүче КФҮнә тапшыра: 
техник хаталарны төзәтү турында гариза (1нче кушымта); 
гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак            

бирелгән документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  
Документта күрсәтелгән белешмәләрдә техник хаталарны төзәтү турында га-

риза гариза бирүче (вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул 
исәптән электрон почта аша), яисә Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
бердәм порталы яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүче күпфункцияле үзәк 
аша бирелә. 

3.16.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны 
төзәтү турында гариза кабул итә, теркәлгән документлар белән гаризаны терки 
һәм аларны Идарәгә тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 
көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: идарә белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 
ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.16.3. Идарә белгече документларны карый һәм хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе 
булган документка төзәтмәләр кертү максатларында, әлеге Регламентның 3.5 
пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм техник хата булган до-
кументның оригиналын мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилдән) алып, 
мөрәҗәгать итүчегә (вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны имзалатып 
шәхсән бирә, яки мөрәҗәгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) 



Идарәгә техник хата булган документның оригиналын тапшырганда документ алу 
мөмкинлеге турында хат җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура техник хаталар ачыкланган-
нан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата турында гариза алган-
нан соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 
         Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә то-
ту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, муници-
паль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы 
вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләүне үз 
эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 
булып тора: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 
килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерү; 
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешенә билгеләнгән 

тәртиптә контроль тикшерү үткәрү. 
Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш 
булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү (комплекслы 
тикшерүләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, яисә мөрәҗәгать 
итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча. 

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә ашыру 
һәм карар кабул итү өчен Башкарма комитет җитәкчесенә, яисә аның вәкаләтле за-
тына муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда бил-
геләнгән гамәлләр үтәлешенә агымдагы контроль муниципаль хезмәт күрсәтү эшен 
оештыру буенча җаваплы Башкарма комитет җитәкчесенең инфраструктура үсеше 
буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура үсеше идарәсе белгечләре тарафын-
нан гамәлгә ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында ни-
гезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 
бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 
нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең мөрәҗәгать-
ләрен вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылык тота. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе урынба-
сары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең ва-
кытында һәм (яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җавап бирә. 



Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашыры-
ла торган) карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен вазыйфаи затлар һәм башка 
муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә Башкарма 
комитет эшчәнлеге ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, 
актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 
мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү мөмкинлеге аша 
гамәлгә ашырыла 

 
5.  Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең, КФҮ, КФҮ хезмәткәрләренең  
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) 

шикаять белдерү тәртибе. 
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт бирүдә катнашучы 

Башкарма комитет хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
муниципаль берәмлекнең Башкарма комитетына яки Советына судка кадәр шикаять 
бирү хокукына ия. 

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

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы норматив хокукый 
актларында тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру каралмаган документлар яки мәгълүмат 
яисә гамәлләр таләп итү;      

4)  мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе, Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы норматив 
хокукый актлары белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре 
федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаса; 

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү алу; 

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы 
яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 
яки тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору 
нигезләре әгәр дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 
Федерациясенең бүтән норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 



законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары 
белән каралмаган булса. 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә, 
федераль законнарда каралган очраклардан тыш, муниципаль хезмәт күрсәтүне 
таләп итү. 

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 
күрсәтүче орган җитәкчесенең, КФҮ һәм КФҮ хезмәткәренең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять язма формада кәгазьдә яки электрон 
формада тапшырыла. 

Шикаять почта аша, КФҮ аша «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация 
челтәрен, Түбән Кама муниципаль берәмлегенең рәсми сайтын (Түбән Кама 
муниципаль районының рәсми сайты (http://e-nkama.ru), Татарстан Республикасы 
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталын (http://uslugi.tatarstan.ru/), 
Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең бердәм порталын (функцияләре)  
(http://www.gosuslugi.ru/) кулланып җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүчене 
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга яисә югары органга (булган 
очракта) кергән шикаять аны теркәгән көннән алып унбиш эш көне эчендә карап 
тикшерелергә тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның мөрәҗәгать итүчедән 
документлар кабул итүдән баш тартуы яисә җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм 
хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу турында шикаять 
бирү очрагында, теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә 
тиеш.  

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә 

торган муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә 
өчен телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш 
электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган муниципаль хезмәт күрсәтүче органы, муниципаль 
хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары 
һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 
хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәренең карары 
һәм гамәле (гамәл кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган                
до-кументлар исемлеге китерелә. 



5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 
ителә: 

1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт яки             
му-ниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 
төгәл-сезлек һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норма-
тив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муни-
ципаль хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә 
канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә 

соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге 
буенча электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 
гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен га-
фу үтенелә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга 
таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай 
ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча  
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган 
очракта, шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материал-
ларны кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1нче кушымта 
 

 
Техник хатаны төзәтү турында 

                                                       гариза 
 Муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм 
________________________________________________________________________ 

(хезмәт күрсәтү исеме) 
Язылган:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Дөрес мәгълүматлар:______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм. 
Түбәндәге документларны терким: 
1. 
2. 
3. 
Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул 

ителгән очракта, мондый карарны җибәрүегезне сорыйм: 
 электрон документны җибәрү адресы E-mail:_________  
 расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта аша түбәндәге адрес буенча: 

_______________________________________________________________. 
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, 

аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси 
үзенчәлекләрне бетерү, блокадалау, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муни-
ципаль хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле 
бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) үз ризалыгымны, мин тәкъдим итә торган 
затның ризалыгын раслыйм, шул исәптән автоматлаштыру режимында, муниципаль 
хезмәт күрсәтү максатларында муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан ка-
рарлар кабул итүне дә кертеп. 

Раслыйм: гаризага кертелгән минем шәхесемә һәм мин тәкъдим иткән затка 
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан  түбәндә кертелгән мәгълүматлар дөрес. Гариза-
га кушып бирелгән документлар (документларның күчермәләре) Россия Федерациясе 
законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта бу доку-
ментлар гамәлдә һәм анда дөрес мәгълүматлар кертелгән. 

Телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча сора-
штыруда катнашырга үземнең ризалыгымны бирәм:_____________________. 

 
______________    _________________ (________________) 
 (дата)      (имза)                        (Ф.И.О.) 
 

 



«Шәхси торак төзелеше объекты яисә 
бакча йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки 
реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә 
күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты 
яисә бакча йортының билгеләнгән 
параметрларына туры килүе (туры 
килмәве) турында һәм шәхси торак 
төзелеше объектын яисә бакча йортын җир 
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт 
ителүе турында хәбәрнамә бирү» 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентына 
2нче кушымта 
 

Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына 
туры килүе (туры килмәве) турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча 
йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе турында хәбәрнамә бирү 

гамәле эзлеклелеге 
                                                  блок-схемасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «Шәхси торак төзелеше объекты яисә 

 Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының план-лаштырылган төзелеш яки 
реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының 
билгеләнгән параметрларына туры килүе (туры килмәве) турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча 
йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе турында хәбәрнамә бирүгә карар кабул итү өчен кирәкле 
документлар булуын тикшерү. Документларның барлыгын тикшерү нәтиҗәләре буенча, кирәк булган очракта, 
ведомствоара соратуга җавап алу белән, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга (оешмаларга) 
ведомствоара соратулар формалаштыру һәм җибәрү  

 
 
 

 планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне кабул итү, теркәү 

Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының план-лаштырылган төзелеш яки 
реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының 
билгеләнгән параметрларына туры килүе (туры килмәве) турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә 
бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе турында хәбәрнамә  алуга, гамәлдәге законнар 
таләпләре нигезендә һәм гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү буенча күрсәтелгән документларны 
тикшерү 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм аңа кушып 
бирелә торган документларны карап тикшермичә кире кайтару 

шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметр-
ларының планлашты-рылган төзелеш яки реконструкци-
яләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак төзе-
леше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметр-
ларына туры килмәве турында һәм (яки) шәхси торак төзе-
леше объектын яисә бакча йортын җир кишәрлегендә 
урнаштыруның рөхсәт ителмәве турында хәбәрнамә бирү 

шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты пара-
метрларының планлаштырылган төзелеш яки рекон-
струкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси 
торак төзелеше объекты яисә бакча йортының бил-
геләнгән параметрларына туры килүе турында һәм 
шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир 
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе турында 
хәбәрнамә бирү 



Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча 
йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки 
реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә 
күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты 
яисә бакча йортының билгеләнгән 
параметрларына туры килүе (туры 
килмәве) турында һәм шәхси торак 
төзелеше объектын яисә бакча йортын җир 
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт 
ителүе турында хәбәрнамә бирү» 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентына 
3нче кушымта 

 
  

Шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты 
планлаштырылган төзелеше яки реконструкцияләү турында хәбәрнамә 

 
 

20__ елның ___ __________ 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле үзидарә 
органының төзелешкә рөхсәт бирүгә вәкаләтле заты исеме) 

 
1. Төзүче турында мәгълүмат 

 
1.1 Төзүче физик зат булса, физик зат ту-

рында мәгълүмат: 
 

1.1.1 Фамилиясе, исеме, атасының исеме 
(булган очракта) 

 

1.1.2  Яшәү урыны  
1.1.3 Шәхесне раслаучы документ 

реквизитлары 
 

1.2 Төзүче юридик зат булса, юридик зат 
турында мәгълүмат: 

 

1.2.1 Исеме   
1.2.2 Урнашу урыны  
1.2.3 Мөрәҗәгать итүче чит ил юридик заты 

булган очрактан тыш, юридик затлар-
ның дәүләт реестрында юридик затның 
дәүләт теркәве алу турында язуның 
Дәүләт теркәү номеры 

 



1.2.4 Мөрәҗәгать итүче чит ил юридик заты 
булган очрактан тыш, салым 
түләүченең идентификация номеры 

 

2. Җир кишәрлеге турында мәгълүматлар 
2.1 Җир кишәрлегенең кадастр номеры 

(булганда)  

2.2 Җир кишәрлеге урнашу урынының ад-
ресы яки тасвирламасы 

 

2.3 Төзүченең җир кишәрлегенә хокукы ту-
рында мәгълүматлар (хокук билгеләүче 
документлар) 

 

2.4 Җир кишәрлегенә башка затларның 
хокуклары турында мәгълүмат (булган 
очракта) 

 

2.5 Җир кишәрлегенең рөхсәт ителгән фай-
далану төре турында мәгълүматлар 

 

3. Капиталь төзелеш объекты турында мәгълүматлар 
3.1 Капиталь төзелеш объектының (шәхси 

торак төзелеше объекты яки бакча йор-
ты) рөхсәт ителгән куллану төре турын-
да мәгълүматлар 

 

3.2 Хәбәрнамә бирү максаты (төзелеш яки 
реконструкция)  

3.3 Планлаштырылган параметрлар турын-
да мәгълүматлар:  

3.3.1 Җир өсте катлары саны  
3.3.2 Биеклеге  
3.3.3 Җир кишәрлеге чикләреннән чигенүләр 

турында мәгълүматлар  

3.3.4 Төзелеш мәйданы  
3.3.5 Рөхсәт ителгән төзелешнең, рекон-

струкцияләүнең чик параметрларыннан 
читкә тайпылуга рөхсәт бирү турында 
карары турында мәгълүматлар (булган-
да) 

 

3.4  Федераль яки региональ әһәмияттәге 
тарихи җирлек территориясе 
чикләрендә мондый объектны төзү яки 
реконструкцияләү очрагында, капиталь 
төзелеш объектының типик архитектура 
чишелеше турында мәгълүматлар 

 

 
 
 



4.  Җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектының төзелеш яки 
реконструкцияләүгә планлаштырылган схематик сурәте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Элемтә өчен почта адресы һәм (яки) электрон почта адресы: 
________________________________________________________________________ 

Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 
шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына 
туры килүе турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир 
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе яисә шәхси торак төзелеше объекты 
яки бакча йорты параметрларының планлаштырылган төзелеш яки реконструкци-
яләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча 
йортының билгеләнгән параметрларына туры килмәве турында һәм (яки) шәхси то-
рак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт 
ителмәве турында хәбәрнамәне түбәндәгечә җибәрегезне сорыйм: 
 
________________________________________________________________________ 
 (почта адресына һәм (яки) электрон почта адресына яисә федераль башкарма хаки-
мият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисә җир-
ле үзидарә органында төзелешкә рөхсәт бирүгә вәкаләтле йомыш белән җибәрелгән 
кеше аша, шул исәп күпфункцияле үзәк аша, җибәрү юлы белән) 
 

 
Әлеге хәбәрнамә белән раслыйм,  ____________________________ 

                                                                       (шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты) 
мөстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлү өчен билгеләнмәгән. 
Әлеге хәбәрнамә белән мин ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, исеме, әтисенең исеме (булганда) 

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирәм (әгәр төзүче физик зат булса). 
 
_________________________                      ________________ __________________ 
(вазыйфа, төзүче юридик зат булган очракта)                                           (имза)      (имзаны расшифровкалау) 
       М.У. 
   (булганда) 
 

Әлеге мөрәҗәгатькә теркәлә: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 51.1 маддәсендәге 3 кисәгендә каралган документлар (Россия Фе-
дерациясе законнары җыелмасы, 2005, №1, 16 мад., 2018, №32, 5133 мад., 5135 мад.) 
 
 

 
 
 
 
 

«Шәхси торак төзелеше объекты яисә 



бакча йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки 
реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә 
күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты 
яисә бакча йортының билгеләнгән 
параметрларына туры килүе (туры 
килмәве) турында һәм шәхси торак 
төзелеше объектын яисә бакча йортын җир 
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт 
ителүе турында хәбәрнамә бирү» 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентына 
4нче кушымта 

 
 
 

ФОРМА  
 

 
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисә җирле үзи-

дарә органында төзелешкә рөхсәт бирүгә вәкаләтле зат исеме 
 
  Кемгә: 
   
   
   
  Почта адресы:  
   
   
  Электрон почта: 
   

 
 
 

Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына 
туры килүе турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир 

кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе турында хәбәрнамә 
 
20__елның«___»___________  ___номерлы 
 

Шәхси торак төзелеше яки бакча йорты объектын планлаштырылган төзү яки 
реконструкцияләү турында хәбәрнамәне карау нәтиҗәләре буенча яисә шәхси торак 
төзелеше яисә бакча йорты объектын планлаштырылган төзү яисә реконструкцияләү 



параметрларын үзгәртү турында хәбәрнамә (алга таба – хәбәрнамә) 
 
җибәрелгән 
(хәбәрнамә җибәрү датасы) 

 

расланган 
(хәбәрнамәне теркәү датасы һәм  
номеры) 

 

 
хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметр-
ларының билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм шәхси торак төзелеше объекты 
яки бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителгән булуы турында 
хәбәр итә 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(җир кишәрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишәрлегенең урнашу урыны адресы яки тасвирламасы) 
 
 
 
       
________________________________     __________  _____________________ 
                                                                                                          (имза)             (имзаны расшифровкалау) 
(федераль башкарма хакимият органы,  
Россия Федерациясе субъекты башкарма  
хакимияте органы яисә җирле 
 үзидарә органында төзелешкә рөхсәт  
бирүгә вәкаләтле органның вәкаләтле  
затының вазыйфасы) 
 
М.У. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Шәхси торак төзелеше объекты яисә              
бакча йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки реконструкци-
яләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән па-
раметрларга туры килүе (туры килмәве) 
турында һәм шәхси торак төзелеше объек-
тын яисә бакча йортын җир кишәрлегендә 
урнаштыруның рөхсәт ителүе турында 
хәбәрнамә бирү» муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең административ регламентына 
5нче кушымта 
 

 
ФОРМА  

 
 
 федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисә җирле үзи-

дарә органында төзелешкә рөхсәт бирүгә вәкаләтле зат исеме 
 
  Кемгә: 
   
   
   
  Почта адресы:  
   
   
  Электрон почта: 
   

 
 

Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына 
туры килмәве турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир 

кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителмәве турында хәбәрнамә 
 
20__елның«__»___________  _____номерлы 
 
Шәхси торак төзелеше яки бакча йорты объектын планлаштырылган төзү яки                 
реконструкцияләү турында хәбәрнамәне карау нәтиҗәләре буенча яисә шәхси торак 
төзелеше яисә бакча йорты объектын планлаштырылган төзү яисә реконструкцияләү 
параметрларын үзгәртү турында хәбәрнамә (алга таба – хәбәрнамә),



җибәрелгән 
(хәбәрнамә җибәрү датасы) 

 

расланган 
(хәбәрнамәне теркәү датасы һәм номеры) 

 

 
хәбәр итәбез:  
1)  хәбәрнамәдә күрсәтелгән рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрларына, капи-
таль төзелеш объектын үзгәртеп коруга параметрларның түбәндәге нигезләр буенча 
туры килмәве турында: 
 
 

(Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы белән билгеләнгән җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, тер-
риторияне планлаштыру буенча документлар яки капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр 
белән билгеләнгән рөхсәт ителгән капиталь төзелеш объектларын төзүнең, үзгәртеп коруның чик параметрлары ту-
рында мәгълүматлар (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2005, № 1, 16 мад.; 2018, № 32,  5135 мад., башка 
федераль законнар белән, планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә күрсәтелгән шәхси торак төзелеше 
объекты яисә бакча йорты  параметрларына туры килми торган һәм планлаштырылган  төзелеш турында хәбәрнамә 
кергән көннән гамәлгә ашырыла ) 
2)  шәхси торак төзелеше объектын яки бакча йортын җир кишәрлегендә түбәндәге 
нигезләр буенча урнаштыру рөхсәт ителми: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(Россия Федерациясенең Җир һәм башка законнары нигезендә билгеләнгән һәм хәбәрнамә кергән көндә гамәлдә 
булган рөхсәт ителгән җир участогыннан файдалану төрләре һәм (яки) чикләүләр турында мәгълүматлар) 
3)   җир кишәрлегенә түбәндәге нигезләр буенча Сезнең хокукыгыз булмау сәбәпле, 
төзүче булмаган зат тарафыннан хәбәрнамә бирелү яки җибәрелү турында: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(планлаштырылган төзелеш турында хәбәр биргән яисә җибәрелгән затның, җир кишәрлегенә хокуклары булмау 
сәбәпле, төзүче булып тормавы турында мәгълүмат) 
4)  федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территорияләре чикләрендә 
урнашкан, территориаль зонага карата шәһәр төзелеше регламенты белән 
билгеләнгән шәхси торак төзелеше объектының яисә бакча йортының тышкы 
кыяфәте тасвирламасы  тарихи җирлекне саклау предметына һәм капиталь төзелеш 
объектларының архитектур чишелешләре таләпләренә түбәндәге нигезләр буенча 
туры килмәве турында"  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә вәкаләтле Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы 
хәбәрнамәсе реквизитлары) 
 
________________________________     __________  _____________________ 
                                                                                                              (имза)               (имзаны расшифровкалау) 
(федераль башкарма хакимият органы,  
Россия Федерациясе субъекты башкарма  
хакимияте органы яисә җирле 
 үзидарә органында төзелешкә рөхсәт  
бирүгә вәкаләтле органның вәкаләтле  
затының вазыйфасы) 
 
 
М.У.



Әлеге хәбәрнамәгә теркәлә 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Шәхси торак төзелеше объекты яисә 
бакча йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки реконструкци-
яләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 
параметрларга туры килүе (туры килмәве) 
турында һәм шәхси торак төзе-леше 
объектын яисә бакча йортын җир 
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт 
ителүе турында хәбәрнамә бирү» муни-
ципаль хезмәт күрсәтүнең административ 
регламентына 
6нчы кушымта 
 

 
 

ФОРМА  
 
 

Шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты 
планлаштырылган төзелеше яки реконструкцияләү параметрларының үзгәрүе  

турында хәбәрнамә 
 
 

20__ елның «___» ____________   
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 (федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисә җирле үзи-
дарә органында төзелешкә рөхсәт бирүгә вәкаләтле зат исеме) 

 
1. Төзүче турында мәгълүмат: 

 
1.1 Төзүче физик зат булса, физик зат турында 

мәгълүмат: 
 

 

1.1.1 Фамилиясе, исеме, атасының исеме (бул-
ган очракта) 

 

1.1.2 Яшәү урыны  
1.1.3 Төзүче юридик зат булса, юридик зат ту-

рында мәгълүмат: 
 

 

1.2  Төзүче юридик зат булса, юридик зат ту-
рында мәгълүмат: 

 

1.2.1 Исеме  
1.2.2 Урнашу урыны  



1.2.3 Мөрәҗәгать итүче чит ил юридик заты 
булган очрактан тыш, юридик затларның 
дәүләт реестрында юридик затның дәүләт 
теркәве алу турында язуның Дәүләт теркәү 
номеры 
 

 

1.2.4 Мөрәҗәгать итүче чит ил юридик заты 
булган очрактан тыш, салым түләүченең 
идентификация номеры 

 

2.  Җир кишәрлеге һәм капиталь төзелеш объекты турында мәгълүматлар 
2.1 Җир кишәрлегенең кадастр номеры 

(булганда)  

2.2 Җир кишәрлегенең урнашу урыны адресы 
яки тасвирламасы 

 

3. Планлаштырылган шәхси торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзү яки   
реконструкцияләү параметрларын үзгәртү турында мәгълүмат  

 
т/с Планлаштырылган 

шәхси торак төзелеше 
объектын яки бакча 

йортын төзү яки   
реконструкцияләү па-

раметрлары исеме 

Шәхси  торак төзелеше 
объектын планлашты-
рылган төзү яки рекон-
струкцияләү турында 

хәбәрнамәдә күрсәтелгән, 
планлаштырылган шәхси 
торак төзелеше объектын 

яки бакча йортын төзү 
яки   

реконструкцияләү па-
раметрлары күрсәткече 

__________________  
 (хәбәрнамә җибәрү дата-

сы) 

Планлаштырылган 
шәхси торак төзелеше 

объектын яки бакча йор-
тын төзү яки   

реконструкцияләү па-
раметрларының 

күрсәткече үзгәреше  

3.1 Җир өсте катлары саны   
3.2 Биеклеге   
3.3 Җир кишәрлегенең бар-

лык чикләреннән чи-
генүләр турында 
мәгълүматлар 

  

3.4  Төзелеш мәйданы   
 
 
 
 
 



4. Капиталь төзелеш объектын җир кишәрлегендә планлаштырылган төзүгә яки ре-
конструкцияләүгә схематик сурәте (шәхси торак төзелеше объектын яки бакча йор-

тын төзү яисә реконструкцияләү параметрларының күрсәткече үзгәргән очракта, 
әлеге хәбәрнамә формасының 3.3 пунктында каралган планлаштырылган шәхси то-
рак төзелеше яки бакча йорты төзү яисә реконструкцияләү параметрларын үзгәртү 

турында)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Элемтә өчен почта адресы һәм (яки) электрон почта адресы: 
________________________________________________________________________ 

Шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының план-
лаштырылган төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 
шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына 
туры килүе турында һәм шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир 
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе яисә шәхси торак төзелеше объекты 
яки бакча йорты параметрларының планлаштырылган төзелеш яки 
реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты 
яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына туры килмәве турында һәм (яки) 
шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир кишәрлегендә 
урнаштыруның рөхсәт ителмәве турында хәбәрнамәне түбәндәгечә җибәрегезне 
сорыйм: 
________________________________________________________________________ 
 (почта адресына һәм (яки) электрон почта адресына яисә федераль башкарма ха-кимият органы, Россия Федерациясе 
субъекты башкарма хакимияте органы яисә җирле үзидарә органында төзелешкә рөхсәт бирүгә вәкаләтле йомыш 
белән җибәрелгән кеше аша, шул исәп күпфункцияле үзәк аша, җибәрү юлы белән) 

 
 

 
Әлеге хәбәрнамә белән раслыйм____________________________ 

                                                                   (шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йорты) 
 мөстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлү өчен билгеләнмәгән. 

 
Әлеге хәбәрнамә белән мин ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, исем, атасының исеме (булганда) 

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирәм (әгәр төзүче физик зат булса). 

 
 
 
 
_________________________                      ________________ __________________ 
(төзүче юридик зат булганда, вазыйфа)                                       (имза)                                      (имзаны расшифровкалау) 
 
        

М.У. 
(булганда) 

 
 
 
 
 
 
 



Кушымта  
(белешмә)  

 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 
вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
Вазыйфа Телефон Электронадрес 

ТР ТКМР БК җитәкчесе 8(8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
ТР ТКМР БК эшләр белән идарә 
итүче 

8(8555) 42-44-00 Rukap.Nk@tatar.ru 

Идарә башлыгы 8(8555) 47-33-31 arhi.nk@tatar.ru 
Идарә белгече 8(8555) 43-13-93 otdel.ds.nk@tatar.ru 
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