
 

 

 

 

                                           

                          29.01.2019                   Балык Бистҽсе штп.                 № 33пи 

Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм  

файдалануга рҿхсҽтнамҽ бирҥ буенча 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  административ 

регламентын раслау турында 

 

2010 елның 27 июлендҽге  “Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру  

турында” 210-ФЗ  номерлы Федераль законны тормышка ашыру максатларында,  Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының  2010 елның 2 ноябрендҽге  “Татарстан Республикасы 

дҽҥлҽт хакимиятенең  башкарма органнары тарафыннан  дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ 

административ регламентларын  эшлҽҥ һҽм раслау Тҽртибен раслау һҽм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  аерым карарларына  ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында” 880 номерлы  

карарына, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы  Уставына,  Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының  2016 елның 21 

июнендҽге “Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы җирле ҥзидарҽ 

органнары тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ административ регламентларын  эшлҽҥ һҽм 

раслау Тҽртибен  раслау турында” 96пи номерлы карарына таянып  КАРАР БИРҼМ: 

1. Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм  файдалануга рҿхсҽтнамҽ бирҥ буенча 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кушымта итеп бирелҽ торган  Административ регламентын 

расларга.  

2. Кҿчен югалткан дип танырга: 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының  2013 

елның 19 ноябрендҽге 230 пи  номерлы карары белҽн расланган реклама конструкциясен 

урнаштыру һҽм  файдалануга рҿхсҽтнамҽ бирҥ буенча (Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 21 июнендҽге 137 пи номерлы карары 

нигезендҽ кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр белҽн) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ Административ регламентын; 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 

елның 1 июлендҽге “Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең административ регламентына   

ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында” 107пи номерлы карарының 44 пунктын. 

3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районының 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽге рҽсми сайтында һҽм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча  Интернет  мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽрендҽге “Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми 

порталы”нда урнаштырырга. 

 4. Карарның ҥтҽлешенҽ контрольлек итҥне  Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең инфраструктураны  ҥстерҥ буенча 

урынбасары  Д.Н.Ризаевка йҿклҽргҽ. 

 

    

 Җитҽкче                                                                                                                            Р.Л. Исланов 
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Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның  29 гыйнварындагы  

33 пи  номерлы карарына  

кушымта   
              

Реклама конструкциясен урнаштыру  һәм  файдалануга 

 рөхсәтнамә бирү  буенча   муниципаль хезмәт күрсәтү  

Административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥнең  ҽлеге  Административ  регламенты  (алга таба – 

Регламент) реклама конструкциясен урнаштыру һҽм  файдалануга  рҿхсҽтнамҽ бирҥ буенча 

муниципаль (ҥзидарҽлек) хезмҽт кҥрсҽтҥнең (алга таба – муниципаль  хезмҽт) стандартын һҽм 

тҽртибен билгели.  

1.2. Хезмҽтне  алучылар: физик затлар һҽм юридик затлар (алга таба – гариза бирҥче). 

            1.3.Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты  тарафыннан  бирелҽ (алга таба – Башкарма комитет). 

       Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне башкаручы – Башкарма комитетның тҿзелеш, 

архитектура һҽм  торак-коммуналь хуҗалыгы бҥлеге (алга таба – Бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: РТ, Балык Бистҽсе штп., Ленин урамы, 48 

йорт. 

Бҥлекнең урнашу урыны: РТ, Балык Бистҽсе штп., Ленин урамы, 48 йорт.           

Эш графигы: 

дҥшҽмбе – җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр; 

ял кҿннҽре: шимбҽ, якшҽмбе. 

Ял һҽм туклану ҿчен  тҽнҽфес вакыты  эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре  белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Белешмҽ телефоны: (884361)2-22-96; 

Башкарма комитет бинасына ҥтҥ шҽхесне таныклаучы документлар буенча гамҽлгҽ 

ашырыла. 

1.3.2.Балык  Бистҽсе муниципаль районының (алга таба – муниципаль район) Интернет 

мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге (алга таба – “Интернет” челтҽре) рҽсми сайтының 

адресы: www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru.   

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, шулай ук  Бҥлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы 

турында мҽгълҥматны алырга мҿмкин:  

1) гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  турында визуаль һҽм 

текстлы мҽгълҥматны эченҽ алган  Башкарма комитет бҥлмҽлҽрендҽге   мҽгълҥмат стендлары 

ярдҽмендҽ. 

Татарстан Республикасының дҽҥлҽт теллҽрендҽ мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 

2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларында) булган ҥзидарҽлек хезмҽте турындагы 

мҽгълҥматларны ҥз эченҽ ала. 

2) муниципаль районның Интернет челтҽрендҽге www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. рҽсми 

сайты ярдҽмендҽ; 

3) Татарстан Республикасының https://uslugi.tatarstan.ru дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр Порталында; 

4) http:// www.gosuslugi.ru  Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр 

(функциялҽр) порталында. 

 5)Башкарма комитетта (Бҥлектҽ): 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – шҽхсҽн яисҽ телефон буенча; 
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язма рҽвештҽ (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – почта 

аша кҽгазь йҿрткечтҽ,  электрон почта буенча электрон рҽвештҽ.   

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм  гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен 

Башкарма комитет бҥлмҽлҽрендҽге мҽгълҥмат стендларында урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнеп гамҽлгҽ ашырыла:   

2001 елның  25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы закон – Россия  Федерациясе Җир кодексы 

(алга таба – РФ Җир кодексы) (Россия  Федерациясе законнары җыентыгы, 29.10.2001, №44, 4147 

маддҽ); 

Россия  Федерациясе  Салым кодексы (икенче ҿлеш) (алга таба – РФ СК) (РФ законнары 

җыентыгы, 07.08.2000, №32, 3340 маддҽ); 

2002 елның  27 декабрендҽге “Техник яктан җайга салу турында” 184-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба – 184-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыентыгы, 
30.12.2002, №52 (1 ҿлеш), 5140 маддҽ); 

2003 елның 6 октябрендҽге  “Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында”  №131-ФЗ номерлы Федераль  закон (РФ законнары җыентыгы, 

06.10.2003, № 40,  3822 маддҽ); 

2006 елның 13 мартындагы “Реклама турында” 38-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба –

38-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыентыгы, 20.03.2006, №12, 1232 маддҽ); 

2010 елның 27 июлендҽге  “Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру 

турында” 210-ФЗ номерлы  Федераль закон (РФ законнары җыентыгы, 02.08.2010, №31, 4179 

маддҽ) (алга таба – 210-ФЗ номерлы  Федераль закон); 

Федераль казначылыкның 2012 елның 30 ноябрендҽге  “Дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек тҥлҽҥлҽре 

турындагы   дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасын алып бару тҽртибен раслау хакында” 19н номерлы 

боерыгы  (алга таба –  19н боерыгы) (Башкарма хакимиятнең  федераль органнары норматив 

актлары бюллетене, №1, 07.01.2013); 

Татарстан Республикасының  2004 елның 28 июлендҽге  “Татарстан Республикасында 

җирле ҥзидарҽ турында” 45-ТРЗ  номерлы Законы  (алга таба – 45-ТРЗ  номерлы ТР Законы) 

(Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);    

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 30 ноябрендҽге “2006 

елның 13 мартындагы “Реклама турында” 38-ФЗ номерлы Федераль закон нигезлҽмҽлҽрен 

тормышка ашыру буенча чаралар хакында” 939 номерлы карары (“Милек формасына  бҽйсез 

рҽвештҽ җир кишҽрлеклҽрендҽ, шулай ук  биналарда яисҽ  Татарстан Республикасы яки 

ҥзидарҽлек милкендҽге башка кҥчемсез мҿлкҽттҽ реклама конструкциялҽрен урнаштыру 

схемаларын һҽм аларга кертелҽ торган ҥзгҽрешлҽрне алдан килештерҥ Тҽртибе” белҽн бергҽ) 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һҽм кҥрсҽтмҽлҽре һҽм башкарма 

хакимиятнең республика органнары  норматив актлары җыентыгы, 13.12.2013, № 92,  3038 маддҽ) 

(алга таба – 939 номерлы карар); 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль район Советының 2015 елның 3 

апрелендҽ  XLVIII-1 номерлы карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Уставы  (алга таба – Устав)  (Татарстан Республикасының рҽсми хокукый 

мҽгълҥмат порталы http://pravo.tatarstan.ru, 29.05.2015); 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль район Советының 2014 елның  12 

ноябрендҽге ХLI-8 номерлы карары белҽн  расланган Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты  турында Нигезлҽмҽ (алга таба – БК турында Нигезлҽмҽ); 

Башкарма комитетның 2016 елның 29 февралендҽге 07ри номерлы боерыгы белҽн  

расланган  Бҥлек турында Нигезлҽмҽ  (алга таба – бҥлек турында Нигезлҽмҽ); 

Башкарма комитет җитҽкчесенең  2015 елның 19 гыйнварындагы 03-ри номерлы боерыгы 

белҽн расланган  Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре (алга таба – 

Кагыйдҽлҽр).  

            1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге  атамалар (терминнар) һҽм билгелҽмҽлҽр 

файдаланыла: 
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реклама конструкциясе – тотрыклы  территориаль урнаштыруның техник чарасы, кайсыдыр 

ки аны файдаланып тышкы реклама таратыла;  

тышкы мҽгълҥмат чарасы – тотрыклы  территориаль урнаштыруның техник чарасы, 
кайсыдыр ки аны файдаланып  реклама булмаган тышкы мҽгълҥмат таратыла; 

 дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек  хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ кҥпфункцияле  ҥзҽгенең ераклашкан эш урыны 

–  2012 елның 22 декабрендҽ  Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең  “Дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек  

хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ кҥпфункцияле  ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында”  

1376 номерлы  карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек  хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ кҥпфункцияле  

ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ  Татарстан Республикасы 

муниципаль районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм 

ҥзидарҽлек  хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ кҥпфункцияле  ҥзҽгенең  территория ягыннан аерымланган  

структура бҥлекчҽсе (офисы); 

          техник хата – ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥче  орган тарафыннан  җибҽрелгҽн һҽм  

документка кертелгҽн (ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥнең  нҽтиҗҽсенҽ) мҽгълҥматларга тҽңгҽл 

булмауга, алар нигезендҽ  кертелгҽн   мҽгълҥматларның документлардагы мҽгълҥматларга   туры 

килмҽвенҽ китерҥче  ялгыш (ялгышлык белҽн җибҽрелгҽн хҽреф, сҥз хатасы, грамматик яки 

арифметик хата яисҽ шуларга охшаш ялгышлыклар). 

          Ҽлеге Регламентта ҥзидарҽлек  хезмҽте кҥрсҽтҥ турындагы гариза дигҽндҽ  (алга таба 

– гариза) ҥзидарҽлек  хезмҽте кҥрсҽтҥ турында талҽп аңлашыла (2010 елның  27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль законның  2 маддҽсенең 2 пункты). Гариза  стандарт бланкка тутырыла 

(кушымта №1).   
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләрнең эчтәлеге  

Хезмәт яки таләпне билгеләүче 

норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽтнең исеме      Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм  файдалануга 

рҿхсҽтнамҽ бирҥ  

 38-ФЗ номерлы Федераль 

законның 19 маддҽсе 

2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽнең  башкарма-

боеручы  органының исеме  

Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты  

БК турында нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсен тасвирлау  

Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм  файдалануга 

рҿхсҽтнамҽ (Кушымта №2). 

Ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥне кире кагу турында карар  

38-ФЗ номерлы Федераль 

законның 19 маддҽсе  

2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы, 

шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥнең зарурлыгын  исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату  мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында кҥздҽ 

тотылган булса, шул  очракта 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату 

срогы    

Гариза бирҥ кҿнен кертеп 13 кҿн
1
 эчендҽ. 

 Килештерҥче оешмалар тарафыннан документларны карау 

хезмҽт кҥрсҽтҥ срогына керми. 

Ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥне туктату (туктатып тору) кҥздҽ 

тотылмый. 

 

 

38-ФЗ номерлы Федераль 

законның 19 маддҽсе  

2.5. Ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен 

законнар яки башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ гариза бирҥче 

тапшырырга тиешле зарури 

документларның, шулай ук ҥзидарҽлек 

хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен  кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган  хезмҽтлҽрнең  тулы 

исемлеге,  аларны гариза бирҥче 

1) Гариза (кушымта №1);   

2) Шҽхесне таныклаучы документлар;  

3) Вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (гариза  бирҥче 

исеменнҽн вҽкил эш йҿртсҽ);  

4)Милек хокукын яки реклама конструкциясе тоташтырыла 

торган мҿлкҽткҽ ия булуны раслаучы документның расланган 

кҥчермҽсе;  

5) Милекченең яки тиңдҽшле кҥчемсез мҿлкҽтнең 38-ФЗ 

38-ФЗ номерлы Федераль 

законның 19 маддҽсенең 11 ҿлеше  

 

 

                                                           
1
Ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ срогы административ процедураларны  гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле минималь  сроклар суммасыннан чыгып билгелҽнҽ.  Административ 

процедураларның дҽвамлылыгы эш кҿннҽре белҽн исҽплҽнҽ. 
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тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон рҽвештҽ, аларны тапшыру 

тҽртибе.  

номерлы Федераль законның 19 маддҽсенең 5,6,7 ҿлешлҽрендҽ 

кҥрсҽтелгҽн бҥтҽн законлы иясенең, ҽгҽр гариза бирҥче  милекчесе 

яки  кҥчемсез мҿлкҽтнең башка законлы иясе булып тормаса, бу 

мҿлкҽткҽ реклама конструкциясен тоташтыруга язма рҽвештҽ 

ризалыгын раслаучы факт. 

       язма рҽвештҽ яки дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек хезмҽтлҽренең 

бердҽм порталын һҽм (яки) дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек хезмҽтлҽренең 

тҿбҽк порталын кулланып электрон документ рҽвешендҽ 

милекчесенең яки тиңдҽшле кҥчемсез мҿлкҽтнең РФ ШтК ның 19 

маддҽсенең 5, 6, 7 ҿлешлҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн бҥтҽн  законлы 

иясенең, ҽгҽр гариза бирҥче  милекчесе яки  кҥчемсез мҿлкҽтнең 

башка законлы иясе булып тормаса, бу мҿлкҽткҽ реклама 

конструкциясен тоташтыруга ризалыгын раслаучы факт. 

    Реклама конструкциясен тоташтыруга һҽм файдалануга 

кҥпфатирлы йорттагы   бҥлмҽ милекчелҽренең уртак мҿлкҽтен 

файдалану зарур булган очракта  ҽлеге милекчелҽрнең ризалыгын 

раслаучы документ булып кҥпфатирлы йорттагы   бҥлмҽ 

милекчелҽренең гомуми җыелышы, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясе Торак кодексы нигезендҽ торак-коммуналь 

хуҗалыгының дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасын  файдаланып читтҽн 

торып тавыш бирҥ ярдҽмендҽ ҥткҽрелгҽн беркетмҽсе тора. 

     Гариза бирҥче ҥз инициативасы белҽн андый ризалык алуны 

раслаучы документны тапшырмау очрагында  муниципаль 

районның җирле ҥзидарҽ органы яки шҽһҽр округының җирле 

ҥзидарҽ органы  андый ризалык булуы турында мҽгълҥматларны 

вҽкалҽтле органнан соратып алдыра (ҥзгҽрешлҽр 2018 елның 1 

октябреннҽн  ҥз кҿченҽ керҽ). 

          Реклама конструкциясен тоташтыруга һҽм файдалануга 

кҥпфатирлы йорттагы   бҥлмҽ милекчелҽренең уртак мҿлкҽтен 

файдалану зарур булган очракта  ҽлеге милекчелҽрнең ризалыгын 

раслаучы документ булып кҥпфатирлы йорттагы   бҥлмҽ 

милекчелҽренең гомуми җыелышы  беркетмҽсе тора; 

6) Фотосурҽте белҽн  эскиз проекты (реклама  конструкциясенең 

тышкы кҥренешен билгелҽҥче документ);  
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7) Кишҽрлектҽ реклама  конструкциясе, җир асты челтҽрлҽренең  

урнашу урынын кҥрсҽтеп  территориянең  челтҽрлҽрне һҽм 

корылмаларны файдаланучы оешмалар һҽм милекчелҽр һҽм 

кҥчемсез мҿлкҽтнең бҥтҽн законлы иялҽре белҽн  ҽлеге  мҿлкҽткҽ 

реклама  конструкциясен  тоташтыруга килештерелгҽн 1:500 

масштабындагы топографик рҽсеме; 

8) Реклама  конструкциясенҽ аның хезмҽт итҥ срогын кҥрсҽтеп 

закон талҽплҽре нигезендҽ башкарылган проект документациясе. 

Реклама чарасы паспортын  тҽкъдим иткҽндҽ тапшырыла: 

1) Милекче яки реклама  конструкциясен урнаштыру ҿчен 

файдаланыла торган мҿлкҽткҽ (бина, корылма, контакт челтҽре 

терҽге, җир) башка тҿрле ҽйбер хокукына ия зат белҽн реклама  

конструкциясен урнаштыру һҽм файдалануга шартнамҽ. 

2) Тышкы реклама гариза бирҥче милек хокукында ия булган 

объектта урнаштырылу очрагында  кҥчемсез мҿлкҽт (кҥчемсез 

мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн) объектына  

хокук урнаштыручы документлар. 

     Ҥзидарҽлек хезмҽтен  алу ҿчен гариза бланкын  гариза 

бирҥче Башкарма комитетка шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга 

мҿмкин. Бланкның электрон рҽвеше Башкарма комитетның рҽсми 

сайтында урнаштырылган. 

 Гариза һҽм теркҽлҥче документлар гариза  бирҥче тарафыннан 

кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге ысулларның кайсы да булса берсе  

белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ нигезендҽ эш 

йҿртҥче зат тарафыннан); 

почта аша җибҽрҥ. 

Гариза һҽм документлар гариза бирҥче тарафыннан шулай ук 

кҿчҽйтелгҽн югары квалификацияле  электрон култамга белҽн 

имзаланган  электрон документ рҽвешендҽ гомуми керҥ 

мҿмкинлеге булган мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, шул 

исҽптҽн Интернет мҽгълҥмати- телекоммуникация челтҽре  һҽм 

дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек хезмҽтлҽренең Бердҽм порталы  аша  да  
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тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин. 

2.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

норматив хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм гариза бирҥче 

тапшырырга хаклы  документларның 

тулы исемлеге, шулай ук гариза 

бирҥчелҽр тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн электрон  

рҽвештҽ, аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар карамагында 

булган  дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма.  

  

    Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына: 

    1) Кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан  ҿземтҽ 

(кҥчемсез мҿлкҽт объектына теркҽлгҽн хокуклар турында ачык 

(һҽркем ҿчен керҥ мҿмкин булган) мҽгълҥматлары булган). 

2) Реклама конструкциясен урнаштыру схемасы; 

3) Дҽҥлҽт пошлинасы турында мҽгълҥматлар; 

4) Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм файдалануга торги 

нигезендҽ тҿзелгҽн шартнамҽ (шартнамҽ турында мҽгълҥматлар) 

(реклама конструкциясен урнаштыру һҽм файдалану ҿчен дҽҥлҽт 

яки ҥзидарҽлек милкендҽге  кҥчемсез мҿлкҽтне файдалану 

зарурлыгы булган очракта). 

Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы булган документларны 

алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге Регламентның 2.5 

пунктында тҽгаенлҽнгҽн. 

Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары 

һҽм бҥтҽн оешмалар карамагындагы югарыда санап кителгҽн 

документларны талҽп итҥ тыела. 

Югарыда кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган 

документларны гариза бирҥче тарафыннан тапшырмау гариза 

бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтмҽҥгҽ нигез булып тора алмый. 

 19н номерлы боерык 

 

 

 

 

 

 

38-ФЗ номерлы Федераль 

законның 19 маддҽсенең 11 ҿлеше 

2 пункты 

 

 

2.7. Норматив хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган  очракларда килештерҥлҽре   

муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп 

ителҽ  һҽм мондый яраштыру 

муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥче  орган 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган 

дҽҥлҽт хакимияте органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) һҽм  аларның 

структур  бҥлекчҽлҽренең исемлеге  

Килештерҥ: 

ЮХИДИ бҥлеге белҽн; 

җир асты һҽм җир ҿсте инженерлык  коммуникациялҽренҽ ия  

оешмалар белҽн. 

 

 

2.8. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

зарури   документларны кабул итҥне 

кире кагу  ҿчен  нигезлҽрнең тулы 

1) Документларны тиеш булмаган кеше тарафыннан тапшыру; 

2)Тапшырылган документларның ҽлеге Регламентның 2.5 

пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 
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исемлеге    3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн документларда 

эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче   

искҽртелмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, җитди  бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга тапшыру.  

2.9. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥне 

туктату яки кире кагу ҿчен  нигезлҽрнең 

тулы исемлеге  

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен  нигезлҽр кҥздҽ тотылмый. 

Кире кагу ҿчен нигезлҽр: 

1) Реклама конструкциясе проектының һҽм  аның 

территориаль урнаштырылуының  техник регламент талҽплҽренҽ 

туры килмҽве; 

2) Реклама конструкциясенең ҽйтелгҽн урында 

урнаштыруның реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасына 

туры килмҽве (реклама конструкциясен урнаштыру урыны 38-ФЗ 

номерлы Федераль законның 19 маддҽсенең 5.8 ҿлеше  нигезендҽ 

реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасы белҽн тҽгаенлҽнҥ 

очрагында); 

3)транспорт хҽрҽкҽте иминлеге буенча  норматив актлар 

талҽплҽренең бозылуы; 

 4)җирлекнең яки шҽһҽр округының  ныгып урнашкан 

корылышының тышкы архитектур кыяфҽтенең бозылуы. 

Муниципаль районнарның җирле ҥзидарҽ органнары яки шҽһҽр 

округларының җирле ҥзидарҽ органнары тиңдҽшле муниципаль 

берҽмлек территориясендҽ яки  аның территориясенең бер 

ҿлешендҽ  урнаштыруга рҿхсҽт ителҽ һҽм рҿхсҽт ителми торган  

реклама  конструкциялҽренең  типларын һҽм тҿрлҽрен, шул 

исҽптҽн андый реклама  конструкциялҽренҽ талҽплҽрне  

җирлекнең яки шҽһҽр округының  ныгып урнашкан корылышының 

тышкы архитектур кыяфҽтен саклау зарурлыгын исҽпкҽ алып  

билгелҽргҽ хокуклы; 

5) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас 

объектлары (тарихи һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽр), аларны саклау һҽм 

файдалану турында Россия Федерациясе законнары талҽплҽренең 

бозылуы; 

6) 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 маддҽсенең   5.1, 

5.6, 5.7 ҿлешлҽре белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрнең бозылуы; 

38-ФЗ номерлы Федераль 

законның 19 маддҽсенең 15 ҿлеше  
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7) дҽҥлҽт хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ органының  яисҽ 

дҽҥлҽт хакимияте органы яки җирле ҥзидарҽ органы 

карамагындагы оешманың ведомствоара запроска  ҥзидарҽлек 

хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документның һҽм (яки) 

мҽгълҥматның, ҽгҽр гариза бирҥченең ҥз инициативасы буенча 

ҽлеге документ тапшырылмаган булса, аларның  юклыгын  

таныклаучы җавабы килеп ирешҥе. 

2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн 

ҿчен  алынучы дҽҥлҽт пошлинасы һҽм 

бҥтҽн тҥлҽҥнең  тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

тҥлҽтҥ нигезе  

Дҽҥлҽт пошлинасы билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҥбҽндҽге кҥлҽмдҽ 

тҥлҽнҽ: 

Реклама  конструкциясе урнаштыруга рҿхсҽтнамҽ биргҽн ҿчен – 

5000 сум  

РФ СК ның 333.33 маддҽсенең 1 

п.105 п. 

 

 

2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

зарури һҽм мҽҗбҥри булган  

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

алынучы тҥлҽҥнең  тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

тҥлҽтҥ нигезе,  андый тҥлҽҥнең кҥлҽмен  

исҽплҽҥ методикасы турындагы  

мҽгълҥматны да кертеп    

Зарури һҽм мҽҗбҥри  хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми      

2.12. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында  запрос биргҽндҽ һҽм  андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен 

алганда чират кҿтҥнең  максималь 

срогы      

Муниципаль хезмҽт алуга  гариза тапшыру чират булганда – 

15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда  чират кҿтҥнең 

максималь  срогы  15 минуттан артырга тиеш тҥгел.    

 

2.13. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында  запросны теркҽҥ срогы, шул 

исҽптҽн электрон рҽвештҽ  

Гариза кергҽн мизгелдҽн соң бер кҿн эчендҽ. 

Электрон рҽвештҽ ял (бҽйрҽм) кҿнне кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) 

кҿн артыннан килҥче эш кҿнендҽ теркҽлҽ  

 

2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ 

торган биналарга,  кҿтеп тору һҽм 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм  

янгын сҥндерҥ системасы, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен  

Кагыйдҽлҽр 
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гариза бирҥчелҽрне  кабул итҥ 

урыннарына, шул исҽптҽн  Россия  

Федерациясенең инвалидларны  социаль  

яклау турындагы законнары нигезендҽ  

кҥрсҽтелгҽн объектларга  инвалидлар 

ҿчен ҥтҥне  тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ  тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм мультимедиа  

мҽгълҥматын  урнаштыруга һҽм  

рҽсмилҽштерҥгҽ талҽплҽр  

кирҽкле мебель, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырылган  

бина һҽм бҥлмҽлҽрдҽ  гамҽлгҽ ашырыла. 

Инвалидларга  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  урынына 

тоткарлыксыз килҥ тҽэмин ителҽ (биналарга уңайлы керҥ-чыгу һҽм  

алар эчендҽ  кҥченҥ).  

Муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ  тҽртибе турында визуаль, 

текстлы һҽм мультимедиа  мҽгълҥматы  гариза бирҥчелҽргҽ 

уңайлы урыннарда урнаштырыла,  шул исҽптҽн  инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып.  

2.15. Муниципаль хезмҽтнең һҽркем 

ҿчен мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ 

гариза бирҥченең  вазыйфаи затлар  

белҽн  ҥзара элемтҽсе  саны һҽм  

аларның дҽвамлылыгы, муниципаль 

хезмҽтне дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр  кҥрсҽтҥнең  кҥпфункцияле  

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр  кҥрсҽтҥнең  кҥпфункцияле  

ҥзҽгенең   ераклашкан эш урыннарында  

алу мҿмкинлеге, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ  барышы хакында  мҽгълҥмат 

алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация  

технологиялҽрен кулланып 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең  һҽркем ҿчен  мҿмкинлеге 

(доступность)  кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Ленин урамының 48 йортында   

урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек зонада булуы; 

-белгечлҽрнең, шулай ук  мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн 

документлар кабул итҥне гамҽлгҽ ашыра торган бҥлмҽлҽрнең 

кирҽкле санда  булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында,  “Интернет” челтҽрендҽге   

мҽгълҥмат ресурсларында (http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru), 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында  

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары,  тҽртибе һҽм сроклары 

турында  тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга  бҥтҽннҽр белҽн  бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽр 

алырга  комачаулаучы  киртҽлҽрне  җиңҽргҽ  ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында  консультация алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында  гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында,  муниципаль  районның 

“Интернет” челтҽрендҽге   http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru  рҽсми 
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сайтында, Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

ысуллары,  тҽртибе һҽм сроклары турында  тулы мҽгълҥматның 

булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр  порталында шҽхси кабинет аша  электрон рҽвештҽ  

гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы  турында 

мҽгълҥмат алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты  тҥбҽндҽгелҽрнең 

булмавы белҽн характерлана: 

-гариза бирҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥ һҽм бирҥдҽ 

чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  срокларын бозуның; 

-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче   муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең  гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче   муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең  гариза бирҥчелҽргҽ карата  нҽзакҽтсезлегенҽ, 

илтифатсызлыгына  шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос биргҽндҽ һҽм 

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче    вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең  бер 

мҽртҽбҽ ҥзара элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең  кҥпфункцияле  

ҥзҽгендҽ  (алга таба – КФҤ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

консультацияне, документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  барышы турында  

мҽгълҥматны  гариза бирҥче http://www.uslugi.tatarstan.ru  
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сайтында, дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең  Бердҽм 

порталында  (http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ  алырга  мҿмкин. 

2.16. Электрон рҽвештҽ ҥзидарҽлек 

хезмҽте  кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре  

Электрон рҽвештҽ ҥзидарҽлек хезмҽте алу тҽртибе турында 

консультацияне  Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе аша  яки Татарстан 

Республикасының  дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы  

аркылы алырга мҿмкин.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында  гаризаны электрон 

рҽвештҽ  бирҥ  законда каралган очракта   гариза Татарстан 

Республикасының  дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы  

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең  

(функциялҽрнең) Бердҽм порталы  (http:// www.gosuslugi.ru/)  аша 

бирелҽ.   
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм  үтәлү сроклары,  аларны 

үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны  электрон рәвештә 

үтәү үзенчәлекләре,  шулай ук административ процедураларны  күпфункцияле  үзәкләрдә  

үтәү  үзенчәлекләре  
 

3.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽге  гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау  

3.1.1.Ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) гариза бирҥчегҽ  консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм ҥзидарҽлек хезмҽте  кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы органнарга җибҽрҥ; 

4) ҥзидарҽлек хезмҽте нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ; 

5)гариза бирҥчегҽ ҥзидарҽлек хезмҽте нҽтиҗҽсен бирҥ.  

3.2. Гариза бирҥче белҽн  консультациялҽр  ҥткҽрҥ  

3.2.1. Гариза бирҥче муниципаль хезмҽт  алу тҽртибе турында консультация  алу ҿчен  

Бҥлеккҽ шҽхсҽн, телефон буенча һҽм (яки)  электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хаклы. 

Бҥлек белгече  гариза бирҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт  алу 

ҿчен  тапшырыла торган документларның составы, формасы  һҽм башка сораулар буенча  һҽм, 

зарурлык булганда,  гариза бланкын  тутыруда булышлык кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пунктта тҽгаенлҽнгҽн процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы, рҽвеше  һҽм 

рҿхсҽт алуның башка сораулары буенча консультациялҽр. 

3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ  

3.3.1. Гариза бирҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат аркылы яки КФҤ, КФҤ нең ераклашкан эш 

урыны аша ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ турында язма рҽвештҽ гариза  бирҽ һҽм ҽлеге 

Регламентның 2.5 пункты  нигезендҽ Бҥлеккҽ документларын тапшыра.  

Ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ турында электрон рҽвештҽге гариза Бҥлеккҽ электрон почта  

буенча яки Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон рҽвештҽ кергҽн гаризаны 

теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.3.2. Бҥлекнең гаризаларны кабул итҥне алып баручы белгече  гамҽлгҽ ашыра: 

гариза бирҥченең шҽхесен аныклауны; 

гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥне (ышанычнамҽ буенча эш иткҽн очракта); 

ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында  кҥздҽ тотылган  документларның булуын 

тикшерҥне; 

тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ  туры килҥен  (документлар 

кҥчермҽлҽренең тиешенчҽ рҽсмилҽштерелҥе, документларда  кырып тҿзҽтҥлҽрнең, ҿстҽп 

язуларның, сызылган сҥзлҽрнең һҽм искҽртелмҽгҽн бҥтҽн тҿзҽтҥлҽрнең булмавын) тикшерҥне. 

Замечаниелҽр булмаган очракта Бҥлек белгече гамҽлгҽ ашыра:  

гаризаны кабул итҥне һҽм  аны  махсус журналда  теркҽҥне; 

гариза бирҥчегҽ  тҽкъдим ителгҽн документларны  алу турында  документларны кабул 

итҥ датасы турында билге куеп,  бирелгҽн керҥ номеры белҽн, муниципаль хезмҽтне ҥтҽҥнең 

датасың һҽм вакытын кҥрсҽтеп  опись кҥчермҽсен тапшыруны; 

гаризаны  карау ҿчен Башкарма комитет җитҽкчесенҽ җибҽрҥне. 

Документларны кабул итҥне кире кагу ҿчен нигезлҽр булган очракта Бҥлекнең  

документлар кабул итҥне алып баручы белгече   гаризаны теркҽҥ ҿчен каршылыклар булуы 

турында гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм, документларны кабул итҥне кире кагу ҿчен ачыкланган 

нигезлҽрнең эчтҽлеген язма рҽвештҽ аңлатып, документларны  аңа кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн  билгелҽнгҽн  процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:   

15 минут эчендҽ гаризаны һҽм документларны кабул итҥ; 

гариза кергҽн мизгелдҽн соң  бер кҿн эчендҽ  гаризаны теркҽҥ. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлеп Башкарма комитет җитҽкчесе 

каравына җибҽрелгҽн гариза  яки  гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны тҽгаенли һҽм 

гаризаны Бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн  билгелҽнгҽн  процедура  гариза теркҽлгҽн мизгелдҽн соң бер кҿн 

эчендҽ  гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: башкаручыга юлланган гариза. 

3.4. Ведомствоара запрослар  формалаштыру һҽм аларны  ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы органнарга җибҽрҥ 

3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек  системасы ярдҽмендҽ 

электрон рҽвештҽ тҥбҽндҽгелҽрне җибҽрҥ турында  запрос  юллый: 

1) Кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан  ҿземтҽ (кҥчемсез мҿлкҽт объектына 

теркҽлгҽн хокуклар турында ачык (һҽркем ҿчен керҥ мҿмкин булган) мҽгълҥматлары булган);   

2) Реклама конструкциясен урнаштыру схемасы; 

3) Дҽҥлҽт пошлинасы турында мҽгълҥматлар; 

4) Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм файдалануга шартнамҽ (шартнамҽ турында 

мҽгълҥматлар).  

Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедуралар  ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ турында  

гариза кергҽн мизгелдҽн  соң бер эш кҿне эчендҽ  гамҽлгҽ ашырылалар. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына юлланган запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара  электрон  ҥзара бҽйлҽнеш (хезмҽттҽшлек)  системасы аша кергҽн 

запрос  нигезендҽ  мҽгълҥмат  тапшыручыларның  белгечлҽре  соратылган документларны 

(мҽгълҥматны) бирҽлҽр яки ҥзидарҽлек  хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен  зарури  документның һҽм (яки) 

мҽгълҥматның  булмавы хакында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽлҽр (алга таба – кире кагу турында 

хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге  пунктча белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедуралар  тҥбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ  

ашырылалар: 

Росреестр белгечлҽре тарафыннан юллана торган документлар (мҽгълҥматлар) буенча  

ҿч эш кҿненнҽн артык тҥгел; 

Калган тапшыручылар буенча – документ һҽм мҽгълҥмат бирергҽ тиешле оешмага яки 

органга ведомствоара  запрос килеп ирешкҽн кҿннҽн соң биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырылалар, 

ҽгҽр  федераль  законнар, Россия  Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль  

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы  норматив хокукый актлары 

тарафыннан  ведомствоара запроска  җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка сроклары 

билгелҽнмҽгҽн булса.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Бҥлеккҽ җибҽрелгҽн документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ кире 

кагу турында хҽбҽрнамҽ.  

3.5. Ҥзидарҽлек хезмҽте нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ  

3.5.1. Бҥлек архитекторы гамҽлгҽ ашыра: 

гаризага теркҽлгҽн документлардагы мҽгълҥматларны тикшерҥне; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу ҿчен  ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында кҥздҽ 

тотылган нигезлҽрнең булуын тикшерҥне. 

 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу ҿчен  нигезлҽр булган очракта  Бҥлек белгече 

реклама конструкциясен урнаштыруга рҿхсҽтнамҽ бирҥне кире кагу турында карар       

проектын ҽзерлҽҥне (алга таба –  кире кагу турында Карар) һҽм ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында кҥздҽ тотылган процедураларны гамҽлгҽ ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу ҿчен нигезлҽр булмаган очракта Бҥлек белгече 

гамҽлгҽ ашыра: 

реклама конструкциясен урнаштыруга рҿхсҽтнамҽ проектын ҽзерлҽҥне; 

реклама конструкциясен урнаштыруга рҿхсҽтнамҽ (алга таба – Рҿхсҽтнамҽ) проектын 

килештерҥгҽ юллауны.    
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 Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедуралар  запросларга җавап килеп ирешкҽн 

мизгелдҽн соң  ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырылалар.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: килештерҥгҽ юлланган Рҿхсҽтнамҽ проекты яисҽ бирҥне 

кире кагу турында Карар.    

3.5.2. Килештерҥче оешмаларның белгечлҽре алынган документларны карыйлар һҽм 

килештерҥ турындагы бҽялҽмҽне яисҽ килештерҥдҽ дҽлилле кире кагуны  Бҥлеккҽ юллыйлар. 

Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедуралар  килештерҥче органнарның 

регламентлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылалар. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Рҿхсҽтнамҽне килештерҥ турындагы бҽялҽмҽлҽр яисҽ 

килештерҥдҽ кире кагу. 

3.5.3. Бҥлек архитекторы килештерҥче органнардан  документларны ала һҽм 

Рҿхсҽтнамҽне яки кире кагу турындагы Карарны  Башкарма комитет җитҽкчесенҽ кул куюга 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедуралар  алдагы процедура тҽмамланган 

мизгелдҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырылалар. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куюга юлланган Рҿхсҽтнамҽ яки кире кагу турында Карар. 

3.5.4.Башкарма комитет җитҽкчесе Рҿхсҽтнамҽне раслый яки кире кагу турындагы 

Карарны имзалый һҽм Бҥлеккҽ юнҽлтҽ. 

Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедура  алдагы процедура тҽмамланган мизгелдҽн 

соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган Рҿхсҽтнамҽ яки кире кагу турында Карар. 

3.7. Гариза    бирҥчегҽ ҥзидарҽлек хезмҽте нҽтиҗҽсен тапшыру 

3.7.1. Бҥлек Архитекторы Рҿхсҽтнамҽне яки кире кагу турындагы Карарны  терки, кабул 

ителгҽн карар турында гариза бирҥчегҽ хҽбҽр җиткерҽ. Гариза бирҥче килгҽннҽн соң  кул 

куйдырып Рҿхсҽтнамҽне яки кире кагу турындагы Карарны тапшыра. Гариза бирҥче килмҽгҽн 

очракта почта аркылы  тапшыру турындагы хҽбҽрнамҽ белҽн заказлы хат юллый. 

Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедуралар гамҽлгҽ ашырылалар: 

15 минут эчендҽ – гариза бирҥче шҽхсҽн килгҽн очракта;   

ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥне кире кагу турындагы хатны юллау – кул куйган кҿнне.      

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥченең кулына бирелгҽн  яки почта аша юлланган  

Рҿхсҽтнамҽ яки кире кагу турында Карар. 

3.8. КФҤ аша муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ. 

3.8.1. Гариза бирҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен  КФҤ кҽ, КФҤ нең ераклашкан эш 

урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.   

3.8.2.  КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  КФҤ нең билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган  

эш регламенты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.8.3. Муниципаль хезмҽт алуга КФҤ тҽн документлар килеп ирешкҽндҽ процедуралар  

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽтнең 

нҽтиҗҽсе  КФҤ кҽ җибҽрелҽ. 

3.9. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.  

3.9.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган документта  техник хата барлыгы 

беленгҽн очракта  гариза бирҥче Бҥлеккҽ  тҽкъдим итҽ: 

 -техник хатаны тҿзҽтҥ турында  гариза (кушымта №5); 

-муниципаль  хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак  гариза бирҥчегҽ  бирелгҽн техник хаталы  

документ; 

-техник хата булуны  дҽлиллҽҥче  юридик кҿчкҽ ия булган документлар. 

Муниципаль  хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган документта кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматлардагы техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза  гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) 

тарафыннан  шҽхсҽн яисҽ почта аша тапшырыла (шул исҽптҽн электрон почтаны 

файдаланып), яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль (ҥзидарҽлек) хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталы  яисҽ 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең кҥпфункцияле  ҥзҽге аша. 
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3.9.2. Документлар кабул итҥгҽ җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы 

гаризаны кабул итҽ, теркҽлгҽн документлары белҽн гаризаны терки һҽм Бҥлеккҽ тапшыра.  

Ҽлеге пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн процедура  гаризаны теркҽгҽн мизгелдҽн  соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн, теркҽлгҽн һҽм Бҥлек белгеченҽ карауга 

җибҽрелгҽн гариза. 

3.9.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып торган 

документка тҿзҽтҥлҽр кертҥ максатларында  ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында кҥздҽ 

тотылган  процедураларны  гамҽлгҽ ашыра һҽм тҿзҽтелгҽн документны гариза бирҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) шҽхсҽн кул куйдырып тапшыра. Шуның белҽн бергҽ гариза бирҥчедҽн 

(вҽкалҽтле вҽкилдҽн) техник хата булган документның оригиналын (тҿп нҿсхҽсен) ала  яки 

почта аша  (электрон почта ярдҽмендҽ) гариза бирҥчегҽ  техник хаталы документның 

оригиналын Бҥлеккҽ тапшырганда документны алу мҿмкинлеге турында хат  җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн процедура  техник хата беленгҽннҽн соң  яки 

җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынучы заттан гариза кергҽннҽн соң ҿч кҿн 

эчендҽ  гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ. 

4. Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә  контроль  тәртибе һәм формалары   

4.1. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгына һҽм сыйфатына контроль  гариза 

бирҥчелҽрнең хокуклары бозылуын ачыклау һҽм бетерҥне, муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ 

процедураларының  ҥтҽлҥенҽ тикшерҥлҽр уздыруны, җирле ҥзидарҽ органнары вазыйфаи 

затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ   ала.  

Административ процедураларның ҥтҽлешенҽ контроль  формалары булып торалар: 

1) муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектка виза салу тора; 

2)  билгелҽнгҽн тҽртиптҽ  уздырылучы делопроизводствоны алып баруны тикшерҥлҽр; 

3) муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларын ҥтҽҥгҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ контроль 

тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽнең ярты еллык һҽм еллык эш планнары 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиешле) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин.  Тикшерҥлҽрне 

ҥткҽргҽндҽ муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле бҿтен сораулар да (комплекслы тикшерҥ)  

яисҽ  гариза бирҥченең  конкрет  мҿрҽҗҽгате буенча сорау  каралырга мҿмкин. 

Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ  гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

максатларында һҽм  карарлар кабул иткҽндҽ Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль  

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында  белешмҽлҽр  тҽкъдим ителҽ. 

4.2. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар белҽн 

тҽгаенлҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелеген  ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль  Башкарма  комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары,  муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча 

эшне оештыруга җаваплы кеше, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге белгечлҽре 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне  гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структура бҥлекчҽлҽре турында  нигезлҽмҽлҽр һҽм вазыйфаи регламентлар 

белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр йомгаклары буенча гариза бирҥчелҽрнең  хокуклары бозылулар 

беленгҽн очракта  гаепле затлар Россия  Федерациясе законнары нигезендҽ җавапка тартылалар. 

4.4. Гариза бирҥчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен  ҥзвакытында карамаган ҿчен җирле ҥзидарҽ 

органы җитҽкчесе  җаваплы була. 

Җирле ҥзидарҽ органының структура бҥлекчҽсе  җитҽкчесе  (урынбасары) ҽлеге 

Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн  административ гамҽллҽрне  ҥзвакытында һҽм (яки) 

тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы була.  
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Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ (гамҽлгҽ ашырыла) торган  

карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмаган) ҿчен  вазыйфаи затлар һҽм бҥтҽн ҥзидарҽлек 

хезмҽткҽрлҽре  Закон тҽртибендҽ билгелҽнгҽн җаваплылыкны тота. 

4.5. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары  

ягыннан  контроль муниципаль  хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлегенең 

ачыклыгы,   муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм дҿрес мҽгълҥмат 

алу һҽм муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ  процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне)  судка 

чаклы карау мҿмкинлеге булу аркасында гамҽлгҽ ашырыла.   

  

5. Муниципаль  хезмәт күрсәтү  органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, үзидарәлек хезмәткәрләренең  карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш)  шикаять бирү  тәртибе 
5.1. Муниципаль  хезмҽтне алучы   Башкарма комитетның муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ  

катнашучы хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата  судка кадҽрге 

тҽртиптҽ  Башкарма комитетка яисҽ муниципаль берҽмлек Советына шикаять бирергҽ хокуклы. 

Гариза бирҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽргҽ  мҿмкин, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге 

очракларда: 

1) муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ турында  гариза бирҥченең запросын теркҽҥ срогын бозу; 

2) муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3)гариза бирҥчедҽн муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия  Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистҽсе муниципаль районы норматив хокукый актлары тарафыннан  

тҽкъдим итҥ яисҽ  гамҽлгҽ ашыру  каралмаган  документлар яки мҽгълҥматларны яисҽ гамҽллҽр 

кылуны  талҽп итҥ; 

4) гариза бирҥчедҽн муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия  Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистҽсе муниципаль районы норматив хокукый актларында тапшыру  

каралган  документларны кабул итҥне кире кагу; 

5) федераль  законнар һҽм аларга туры китереп кабул ителгҽн Россия Федерациясенең  

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм бҥтҽн норматив хокукый 

актлары, Балык Бистҽсе муниципаль районы норматив хокукый актларында кире кагуга 

нигезлҽр кҥздҽ тотылмаган   булуга карамастан, муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу; 

6) муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ  гариза бирҥчедҽн Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистҽсе муниципаль районы норматив хокукый актларында  кҥздҽ 

тотылмаган тҥлҽҥне талҽп итҥ; 

7)Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль  хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документлардагы җибҽрелгҽн хата һҽм ялгышларны тҿзҽтҥне 

кире кагуы яисҽ  андый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

8) муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥнең срогын яисҽ 

тҽртибен бозу; 

 9) федераль  законнарда һҽм аларга туры китереп кабул ителгҽн Россия Федерациясенең  

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм бҥтҽн норматив хокукый 

актлары, муниципаль районның  норматив хокукый актларында муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥне 

туктатуга нигезлҽр кҥздҽ тотылмаган   булуга карамастан, муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥне  

туктату (туктатып тору); 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны  баштагы кабул итҥдҽге 

кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге  кҥрсҽтелмҽгҽн   документларны   муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 7 маддҽсе 1 ҿлешенең  4 пунктында 

каралган очраклардан гайре, гариза бирҥчедҽн талҽп итҥ. 

5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затының, муниципаль  хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган 

җитҽкчесенең карарына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять язма рҽвештҽ  

кҽгазь йҿрткечтҽ яки электрон рҽвештҽ бирелҽ. 
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Шикаять почта, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация  челтҽрен, Балык 

Бистҽсе муниципаль районының рҽсми сайтын (www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru), Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽренең Бердҽм порталын  

(http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм 

порталын (http://www.gosuslugi.ru/)   файдаланып  җибҽрелергҽ, шулай ук гариза бирҥчене 

шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югарырак торган органга (ул булса) 

кергҽн шикаять  теркҽлгҽн кҿненнҽн соң унбиш эш  кҿне эчендҽ каралырга тиеш, ҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче  органның   гариза бирҥчедҽн документларны кабул итҥдҽ яисҽ җибҽрелгҽн 

хаталарны  һҽм ялгышларны  тҿзҽтҥдҽ  кире кагуына   карата шикаять  яисҽ  андый  тҿзҽтҥлҽр 

срогын бозуга карата шикаять очрагында – аны теркҽгҽннҽн соң  биш эш кҿне эчендҽ. 

5.4. Шикаять тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ алырга тиеш: 

1)  хезмҽт кҥрсҽтҥче  органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче  органның  вазыйфаи затының  яки   

карарлары һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата  шикаять бирелҽ торган муниципаль 

хезмҽткҽрнең исемен; 

2)гариза бирҥченең фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы – булганда), тору 

урыны турында мҽгълҥматларны – физик затның яисҽ гариза бирҥченең исеме, урнашу урыны 

турында мҽгълҥматларны – юридик затның, шулай ук  гариза бирҥчегҽ җавап җибҽрҥ ҿчен  

контакт телефоны номерын (номерларын), электрон почта адресын (адресларын) (булганда) һҽм  

почта адресын; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче  органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче  органның 

вазыйфаи затының яисҽ муниципаль  хезмҽткҽрнең   шикаять бирелҽ торган  карарлары һҽм 

гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында  мҽгълҥматларны; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче  органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче  органның 

вазыйфаи затының яисҽ муниципаль  хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн 

гариза бирҥченең  риза булмавына нигез булып торган дҽлиллҽр.    

5.5. Шикаятьтҽ бҽян ителгҽн  хҽллҽрне раслаучы  документларның кҥчермҽлҽре  

шикаятькҽ теркҽлергҽ мҿмкин.  Бу очракта  шикаятьтҽ теркҽлгҽн документларның  исемлеге 

китерелҽ. 

5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның кайсы да булса берсе 

кабул ителҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн чыгару, 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн  хата һҽм 

ялгышларны тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, ҥзидарҽлек хокукый актларында  тҥлҽтҥ кҥздҽ 

тотылмаган акча средстволарын гариза бирҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ; 

2) шикаятьне  канҽгатьлҽндерҥне кире кагу. 

Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿн артыннан килҥче кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча  гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм аның телҽге буенча электрон рҽвештҽ шикаятьне  

карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлилле җавап җибҽрелҽ. 

5.7. Шикаятьнең  канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле  дип табылу очрагында  гариза бирҥчегҽ  

җавапта муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ беленгҽн бозуларны кичекмҽстҽн бетерҥ 

максатларында   Башкарма комитет тарафыннан тормышка ашырылучы гамҽллҽр турында 

мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук  кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен  кичерҥ сорала һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥне алу максатларында гариза бирҥчегҽ  кылу зарур булган  алдагы гамҽллҽр 

турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.    

5.8. Шикаятьнең  канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле тҥгел   дип табылу очрагында  гариза 

бирҥчегҽ җавапта  кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре хакында  дҽлилле аңлатмалар бирелҽ, 

шулай ук  кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында  мҽгълҥмат китерелҽ. 

5.9.Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча  административ хокук бозу яки 

җинаять составы  билгелҽре табылу  очрагында  шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр 
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бирелгҽн вазыйфаи зат,  хезмҽткҽр  булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура 

органнарына җибҽрҽлҽр. 

  

Кушымта № 1 

 

 

(муниципаль берҽмлекнең   

 

җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 

________________________________________________

_______________(алга таба – гариза бирҥче). 

(юридик затлар ҿчен – тулы атамасы, оештыру-хокукый 

рҽвеше, дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар;  физик 

затлар ҿчен – фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

паспорт мҽгълҥматлары) 

 

 

Теркҽҥ номеры № _____                 “___” ______________ 20__ел 

 

 

РЕКЛАМА КОНСТРУКЦИЯСЕН УРНАШТЫРУ ҺҼМ ФАЙДАЛАНУГА  

ГАРИЗА  

 

1 Гариза бирҥченең исеме (оештыру-хокукый рҽвеше, фирма исеме; 

эшкуарлар ҿчен – Ф.И.А.и.)  

 

2 Юридик адрес   

3 Дҽҥлҽт теркҽве турындагы таныклыкның датасы һҽм номеры, ИНН   

4 Реклама  объектын  файдаланачак предприятие турында 

мҽгълҥматлар  

 

5  Реклама объектының фаразланган урнашу урыны  (мҽгълҥматлар)  

6 Реклама объектын  тасвирлау  (мҽгълҥматлар)  

7 Кушымта итеп бирелҽ торган эскиз материалларының исемлеге   

8 Яктырткычларның булуы (щитовой корылмалар ҿчен мҽҗбҥри) ҽйе/юк ____ 

(яктырткычның тҿре)   

9 Объектны урнаштыруның  сорап алынган срогы  

 

Муниципаль  район территориясендҽ тышкы реклама һҽм мҽгълҥмат чараларын урнаштыру һҽм 

файдалану  Кагыйдҽлҽре белҽн таныштым: 

______________________________________________________________________ 

 

                      (гариза бирҥченең имзасы) 

 

          Гаризага сканерланган тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 

1) Шҽхесне таныклаучы документлар;  

2) Вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (гариза  бирҥче исеменнҽн вҽкил эш 

йҿртсҽ);  

3)Милек хокукын яки реклама конструкциясе тоташтырыла торган мҿлкҽткҽ ия булуны 

раслаучы документның расланган кҥчермҽсе;  

4)  Фотосурҽте белҽн  эскиз проекты (реклама  конструкциясенең тышкы кҥренешен 

билгелҽҥче документ); 
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5) Кишҽрлектҽ реклама  конструкциясе, җир асты челтҽрлҽренең  урнашу урынын 

кҥрсҽтеп  территориянең  челтҽрлҽрне һҽм корылмаларны файдаланучы оешмалар һҽм 

милекчелҽр һҽм кҥчемсез мҿлкҽтнең бҥтҽн законлы иялҽре белҽн  ҽлеге  мҿлкҽткҽ реклама  

конструкциясен  тоташтыруга килештерелгҽн 1:500 масштабындагы топографик рҽсеме; 

6) Реклама  конструкциясенҽ аның хезмҽт итҥ срогын кҥрсҽтеп закон талҽплҽре 

нигезендҽ башкарылган проект документациясе. 

Реклама чарасының паспортын тҽкъдим иткҽндҽ тапшырыла: 

1) Милекче яки реклама  конструкциясен урнаштыру ҿчен файдаланыла торган мҿлкҽткҽ 

(бина, корылма, контакт челтҽре терҽге, җир) башка тҿрле ҽйбер хокукына ия зат белҽн реклама  

конструкциясен урнаштыру һҽм файдалануга шартнамҽ. 

2) Тышкы реклама гариза бирҥче милек хокукында ия булган объектта урнаштырылу 

очрагында  кҥчемсез мҿлкҽт (кҥчемсез мҿлкҽт һҽм аның белҽн килешҥлҽргҽ хокукның Бердҽм 

дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн) объектына  хокук урнаштыручы документлар. 

 

Запрос булганда сканерланган документларның тҿп нҿсхҽлҽрен бирҥне ҥз ҿстемҽ алам. 

_____________   _________  ________________________  

         (дата)                         (имза)                      (Ф.И.А.и.) 

 

Кушымта №2 

 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕК ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ  

РЕКЛАМА КОНСТРУКЦИЯСЕН УРНАШТЫРУ ҺҼМ ФАЙДАЛАНУГА  

РҾХСҼТНАМҼ № ______________ 

 

Заявка  “__” ___________ 20__ ел    № _________________ 

Урнаштыру адресы: ____________________________________________ 

Реклама конструкциясенең тҿре: ___________________________________ 

Реклама конструкциясенең дизайн-проекты № __________________ 

Шартнамҽ _________________________ № _________________ 

Реклама конструкциясенең таныклау номеры  ________________ 

 

Бирелҥ датасы “___” ___________ 20__ ел 
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Кушымта №3 

 

РЕКЛАМА КОНСТРУКЦИЯСЕНЕҢ ПАСПОРТЫ 

 

Реклама конструкциясенең тҿре:      Раслыйм  

_____________________________    Муниципаль берҽмлекнең 

                                                                                           Башкарма комитет җитҽкчесе 

         ______________  __________________  

имза                    Ф.И.А.и.     

“___” ___________ 20__ ел    

 

Реклама конструкциясенең  

урнашу урыны  

________________________________ 

 

 

Реклама конструкциясен       Районның  архитекторы       

ҽзерлҽҥче (ясаучы):       ______________  ___________________  

______________________________    имза                  Ф.И.А.и.  

______________________________                                     “___” ___________ 20__ ел    

                                                    

Реклама конструкциясенең иясе  

_________________________________________________________________________________   

Адрес: 

__________________________________________________________________________________   

 

Тел./факс ___________________        “___” ___________ 20__ ел     

 

Реклама конструкциясе тоташтырыла торган җир кишҽрлеге, бина яки бҥтҽн кҥчемсез 

мҿлкҽтнең  баланс тотучысы 

                                    ________________________    

                                   ________________________    

                               “___” ___________ 20__ ел     

 

Реклама конструкциясен урнаштыруның фаразланган урынын алдан килештерҥ  

муниципаль берҽмлекнең башкарма комитетының  тҿзелеш, ТКХ, архитектура һҽм 

шҽһҽр тҿзелеше бҥлеге  _________________  

(______________) “___”___________ 20__ ел; 

 

башка вҽкалҽтле органнар: 
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Кушымта №4 

 

 

РЕКЛАМА КОНСТРУКЦИЯСЕН ТЕРКҼҤГҼ  

ЗАЯВКА 

 

 

   1. Конструкция иясенең исеме (Ф.И.А.и.):        

   2. Реквизитлары:             

               

   3. Дислокациянең белдерелгҽн урыны:          

               

   4. Реклама конструкциясен файдаланачак юридик зат (юридик зат барлыкка китермҽҥче 

индивидуаль эшкуар) турында мҽгълҥматлар (адрес, телефон):      

              

         

5.Тҽкъдим   ителгҽн проект материалларының исемлеге. Составына тҥбҽндҽгелҽр кергҽн А4 

форматындагы альбом : 

1) паспорт; 

2) ҽгҽр гариза бирҥче кҥчемсез мҿлкҽтнең милекчесе яки бҥтҽн законлы иясе булып 

тормаса, тиңдҽшле кҥчемсез мҿлкҽт милекчесенең яки бҥтҽн законлы иясенең  ҽлеге мҿлкҽткҽ 

реклама конструкциясен тоташтыруга ризалыгы язма рҽвештҽ раслану; 

3) урнаштыруга ният кылынган чара мҽнфҽгатьлҽренҽ кагыла  торган реклама 

конструкциясе тоташтырылучы бинада яшҽҥчелҽрнең ризалыгы язма рҽвештҽ раслану; 

4) тиешле масштабта  урнаштырылган реклама конструкциясе белҽн фаразланган  кую 

урынының фотографиясе; 

5) шҽһҽр генпланының  ҿземтҽсе яки фаразланган  кую урынын кҥрсҽтеп реклама 

конструкциясен урнаштыру схемасы;  

         6) лицензияле проект оешмасы тарафыннан башкарылган, лицензия номерын кҥрсҽтеп һҽм 

“Экспертлык ҥзҽге”ннҽн экспертлар бҽялҽмҽсе белҽн,  реклама конструкциясенең тҿзелеш 

сызымы, беркетҥ ысулы һҽм файдаланыла торган материаллар;    

         6. Яктырткычның  булуы: (ҽйе/ юк). Яктырткычның тҿре  _____________ 

7. Ҽлеге заявкада кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларның дҿреслеген һҽм тҿгҽллеген раслыйм. 

 

Ф.И.А.и. _______________________________________ 

Имза _____________________________________ 

Вазифа____________________________________ 

телефон _____________________ 

Тутыру датасы “___” ___________ 20__ ел 

 

Кушымта №5 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе  

муниципаль  районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында  

гариза 
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____________________________________________муниципаль  хезмҽт  

                   (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ  җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:____________________________________________________________________

___________________________________________________________          Дҿрес 

мҽгълҥматлар:______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган 

документка  тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм.  

Тҥбҽндҽге  документларны  терким: 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул иткҽн очракта 

андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм:  

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ;         почта 

аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ  тҥбҽндҽге адрес буенча: 

____________________________________________________________ ___ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (яңарту, ҥзгҽртҥ), 

файдалану,  тарату (шул исҽптҽн тапшыру),  мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, блокадалау, персональ 

мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук   муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында    персональ 

мҽгълҥматларны   эшкҽртҥ ҿчен  кирҽкле башка гамҽллҽр),   шул исҽптҽн   муниципаль  хезмҽт 

кҥрсҽтҥ  максатларында    муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар 

кабул итҥне дҽ кертеп  автоматлаштырылган  режимда  эшкҽртҥгҽ   риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ  һҽм минем тарафтан тҽкъдим  

ителҥче затка кагылышлы, шулай ук  минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн  мҽгълҥматлар дҿрес. 

Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары 

белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны бирҥ моментына бу документлар чын һҽм 

дҿрес мҽгълҥматларны  ҥз  эчлҽренҽ  алалар. 

Миңа  кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча ___________телефоны буенча  

сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)             (Ф.И.А.и.) 

 

 

Кушымта 

(белешмҽ)  

 

Үзидарәлек хезмәте күрсәтүгә җаваплы  һәм  аны  үтәүгә  контрольне гамәлгә ашыручы  

җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 

 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты 
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Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе 88436122113 balyk-bistage@tatar.ru 

Бҥлек башлыгы 88346123956 Rauf.Hasanov@tatar.ru 

Бҥлек башлыгы урынбасары 88436123956 Irek.Hamidullin@tatar.ru 

Балык Бистәсе муниципаль район Советы  

 

Башлык Телефон Электрон адрес 

Башлык 88436122113 balyk-bistage@tatar.ru 

 

 
 

 

 


