
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
                                  29.01.2019                  Балык Бистҽсе штп.            № 34пи 

 

Авиация эшлҽрен, парашют белҽн сикерүлҽрне, 

һава судноларының  күрсҽтмҽ очышларын, 

пилотсыз очу аппаратлары очышларын, бҽйлҽп 

куела торган аэростатларның җирлек 

территориясе  өстеннҽн күтҽрелүен башкаруга 

рөхсҽтнамҽ бирү буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү  административ регламентын раслау 

турында 

 

2010 елның 27 июлендҽге  “Дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру  

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

Республикасы Министрлар Кабинетының  2010 елның 2 ноябрендҽге  “Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимиятенең  башкарма органнары тарафыннан  дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтү 

административ регламентларын  эшлҽү һҽм раслау Тҽртибен раслау һҽм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  аерым карарларына  үзгҽрешлҽр кертү 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 үзидарҽ 

органнары тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү административ регламентларын  эшлҽү һҽм 

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

 

1. Авиация эшлҽрен, парашют белҽн сикерүлҽрне, һава судноларының  күрсҽтмҽ 

очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очышларын, бҽйлҽп куела торган аэростатларның җирлек 

территориясе  өстеннҽн күтҽрелүен башкаруга рөхсҽтнамҽ бирү буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең кушымта итеп бирелҽ торган  Административ регламентын расларга.  

2. Көчен югалткан дип танырга: 

2.1 Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының  

2017 елның 9 октябрендҽге 217 пи  номерлы карары белҽн расланган авиация эшлҽрен, парашют 

белҽн сикерүлҽрне, һава судноларының  күрсҽтмҽ очышларын, пилотсыз очу аппаратлары 

очышларын, бҽйлҽп куела торган аэростатларның җирлек территориясе  өстеннҽн күтҽрелүен 

башкаруга рөхсҽтнамҽ бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең Административ регламентын;  

2.2 “Аэронавигация  хҽбҽрлҽре документларында алар хакында  мҽгълүматлар игълан 

ителмҽгҽн авиация эшлҽрен башкаруга, парашют белҽн сикерүлҽргҽ, һава судноларының күрсҽтмҽ  

очышларына, пилотсыз очу аппаратларының очышларына,Татарстан Республикасы  Балык 

Бистҽсе районы торак пунктлары өстеннҽн бҽйлҽп куела торган аэростатларның күтҽрелүенҽ, 

Татарстан Республикасы  Балык Бистҽсе районы торак пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан 

мҽйданчыкларга утыруга (очып күтҽрелешенҽ) рөхсҽтнамҽ бирү буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең 2017 елның 9 октябрендҽ Татарстан Республикасы  Балык Бистҽсе районы Башкарма 

комитетының 217пи номерлы карары белҽн  расланган Административ регламентына үзгҽрешлҽр 

кертү турында” Татарстан Республикасы  Балык Бистҽсе районы Башкарма комитетының 2018 

елның 17 августындагы  199 пи номерлы карарын.    
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3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районының 

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

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

телекоммуникация челтҽрендҽге “Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталы”нда урнаштырырга. 

 4. Карарның үтҽлешенҽ контрольлек итүне  Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең инфраструктураны  үстерү буенча 

урынбасары  Д.Н.Ризаевка йөклҽргҽ. 

 

     

Җитҽкче                                                                                                                         Р.Л. Исланов 
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Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның  29 гыйнварындагы  

34 пи  номерлы карарына  

кушымта   
 

Авиация эшләрен, парашют белән сикерүләрне, һава судноларының  күрсәтмә очышларын, 

пилотсыз очу аппаратлары очышларын, бәйләп куела торган аэростатларның җирлек 

территориясе  ӛстеннән күтәрелүен башкаруга рӛхсәтнамә бирү  буенча   

 муниципаль хезмәт күрсәтү  

Административ регламенты 

 

 1. Гомуми нигезләмәләр 

 

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

Регламент) авиация эшлҽрен, парашют белҽн сикерүлҽрне, һава судноларының  күрсҽтмҽ 

очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очышларын, бҽйлҽп куела торган аэростатларның җирлек 

территориясе  өстеннҽн күтҽрелүен башкаруга рөхсҽтнамҽ бирү буенча муниципаль (үзидарҽлек) 

хезмҽт күрсҽтүнең (алга таба – муниципаль  хезмҽт) стандартын һҽм тҽртибен билгели.  

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

            1.3.Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

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

       Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне башкаручы – Башкарма комитетның төзелеш, 

архитектура һҽм  торак-коммуналь хуҗалыгы бүлеге (алга таба – Бүлек). 

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

йорт. 

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

Эш графигы: 

дүшҽмбе – җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр; 

ял көннҽре: шимбҽ, якшҽмбе. 

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

Белешмҽ телефоны: (884361)2-22-96; 

Башкарма комитет бинасына үтү шҽхесне таныклаучы документлар буенча гамҽлгҽ 

ашырыла. 

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

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

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук  Бүлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы 

турында мҽгълүматны алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү өчен муниципаль хезмҽт күрсҽтү  турында визуаль һҽм 

текстлы мҽгълүматны эченҽ алган  Башкарма комитет бүлмҽлҽрендҽге   мҽгълүмат стендлары 

ярдҽмендҽ. 

Татарстан Республикасының дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 

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

мҽгълүматларны үз эченҽ ала. 

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

сайты ярдҽмендҽ; 

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

күрсҽтүлҽр Порталында; 

4) http:// www.gosuslugi.ru  Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр 

(функциялҽр) порталында. 
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 5)Башкарма комитетта (Бүлектҽ): 

телдҽн мөрҽҗҽгать иткҽндҽ – шҽхсҽн яисҽ телефон буенча; 

язма рҽвештҽ (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мөрҽҗҽгать иткҽндҽ – почта 

аша кҽгазь йөрткечтҽ,  электрон почта буенча электрон рҽвештҽ.   

1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Бүлек белгече 

тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм  гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү өчен 

Башкарма комитет бүлмҽлҽрендҽге мҽгълүмат стендларында урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнеп гамҽлгҽ ашырыла:   

- Россия Федерациясенең  Һава кодексы – 19.03.1997 №60-ФЗ (РФ законнары җыентыгы, 

24.03.1997, №12, 1383 маддҽ) (алга таба – Һава кодексы); 

-2003 елның 6 октябрендҽге  “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

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

06.10.2003, № 40,  3822 маддҽ); 

-2010 елның 27 июлендҽге  “Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 

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

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

-Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 2010 елның 11 мартындагы “Россия Федерациясе һава 

киңлеклҽрен файдалануның Федераль кагыйдҽлҽрен раслау турында” 138 номерлы  карары (РФ 

законнары җыентыгы, 05.04.2010, №14, 1649 маддҽ) (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең  

138 номерлы  карары); 

- Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының  2012 елның 16 гыйнварындагы  

““Россия Федерациясе һава киңлеклҽрен планлаштыруны һҽм файдалануны оештыру” Федераль 

авиация кагыйдҽлҽрен раслау турында”6 номерлы  боерыгы (Российская газета, №73, 04.04.2012) 

(алга таба – РФ Минтранс боерыгы); 

- Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының  2016 елның 9 мартындагы “Ябык 

зоналарны билгелҽү турында” 48 номерлы  боерыгы (Хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-

порталы http://www.pravo.gov.ru - 27.02.2018) (алга таба – РФ Минтрансның 237 номерлы 

боерыгы); 

Рөхсҽтнамҽ бирү тҽртибен билгелҽүче үзидарҽлек хокукый акты; 

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 

мҽгълүмат 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  Бүлек турында Нигезлҽмҽ  (алга таба – бүлек 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 түбҽндҽге  атамалар (терминнар) һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

а) авиация  эшлҽре –  гражданнар һава судноларын файдаланып башкарылучы эшлҽр. 

Бүленҽлҽр: 

- авиация-химик эшлҽр; 

- һава съемкалары; 

- урман авиация эшлҽре; 

- төзү-монтаж һҽм  төяү-бушату эшлҽре; 

- медицина ярдҽме күрсҽтү максатындагы эшлҽр. 

б) аэростат – күтҽрү көче аэростатика яки бер үк вакытта аэростатика һҽм аэродинамика 

принципларына нигезлҽнгҽн очу аппараты; 
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в) пилотсыз очу аппараты – очышны борттагы  пилоттан (экипаждан) башка  үтҽүче һҽм  

очыш вакытында  автоматик рҽвештҽ, идарҽ пунктыннан оператор тарафыннан яки  күрсҽтелгҽн 

ысулларны ераклыкка яки  аларның юл сызыклары арасындагы  почмакча күчүгҽ яраштырып 

идарҽ ителүче очу аппараты; 

дҽүлҽт һҽм үзидарҽлек  хезмҽтлҽре күрсҽтү күпфункцияле  үзҽгенең ераклашкан эш урыны 

–  2012 елның 22 декабрендҽ  Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең  “Дҽүлҽт һҽм үзидарҽлек  

хезмҽтлҽре күрсҽтү күпфункцияле  үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында”  

1376 номерлы  карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм үзидарҽлек  хезмҽтлҽре күрсҽтү күпфункцияле  

үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ  Татарстан Республикасы 

муниципаль районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ төзелгҽн дҽүлҽт һҽм 

үзидарҽлек  хезмҽтлҽре күрсҽтү күпфункцияле  үзҽгенең  территория ягыннан аерымланган  

структура бүлекчҽсе (офисы); 

 техник хата – үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтүче  орган тарафыннан  җибҽрелгҽн һҽм  

документка кертелгҽн (үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтүнең  нҽтиҗҽсенҽ) мҽгълүматларга тҽңгҽл 

булмауга, алар нигезендҽ  кертелгҽн   мҽгълүматларның документлардагы мҽгълүматларга   туры 

килмҽвенҽ китерүче  ялгыш (ялгышлык белҽн җибҽрелгҽн хҽреф, сүз хатасы, грамматик яки 

арифметик хата яисҽ шуларга охшаш ялгышлыклар). 

 Ҽлеге Регламентта үзидарҽлек  хезмҽте күрсҽтү турындагы гариза дигҽндҽ  (алга таба – 

гариза) үзидарҽлек  хезмҽте күрсҽтү турында талҽп аңлашыла (2010 елның  27 июлендҽге 210-ФЗ 

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

(кушымта №2).   

 

 



 

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      Авиация эшлҽрен, парашют белҽн сикерүлҽрне, һава 

судноларының  күрсҽтмҽ очышларын, пилотсыз очу 

аппаратлары очышларын, бҽйлҽп куела торган аэростатларның 

җирлек территориясе  өстеннҽн күтҽрелүен башкаруга 

рөхсҽтнамҽлҽр бирү   

 210-ФЗ номерлы Федераль закон, 

РФ Хөкүмҽтенең 2010 елның 11 

мартындагы 138 номерлы карары 

2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче җирле үзидарҽнең  

башкарма-боеручы  органының исеме  

Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты  

БК турында нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсен тасвирлау  

1. Авиация эшлҽрен, парашют белҽн сикерүлҽрне, һава 

судноларының  күрсҽтмҽ очышларын, пилотсыз очу 

аппаратлары очышларын, бҽйлҽп куела торган аэростатларның 

җирлек территориясе  өстеннҽн күтҽрелүен башкаруга 

рөхсҽтнамҽ  (кушымта №2)   

 2. Авиация эшлҽрен, парашют белҽн сикерүлҽрне, һава 

судноларының  күрсҽтмҽ очышларын, пилотсыз очу 

аппаратлары очышларын, бҽйлҽп куела торган аэростатларның 

җирлек территориясе  өстеннҽн күтҽрелүен башкаруга 

рөхсҽтнамҽ бирүне кире кагу турында хҽбҽрнамҽ (кушымта №3)   

 

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, 

шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽ катнашучы оешмаларга 

мөрҽҗҽгать итүнең зарурлыгын  исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату  мөмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында күздҽ 

тотылган булса, шул  очракта 

Гариза бирү көнен кертеп үзидарҽлек хезмҽтен күрсҽтү 

срогы 10 көн
1
 эчендҽ. 

 Үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтү срогын туктату (туктатып 

тору) күздҽ тотылмый. 

 

 

                                                 
1
Үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтү срогы административ процедураларны  гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле минималь  сроклар суммасыннан чыгып билгелҽнҽ.  Административ 

процедураларның дҽвамлылыгы эш көннҽре белҽн исҽплҽнҽ. 
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муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктату 

срогы     

2.5. Үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтү өчен 

законнар яки башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ гариза бирүче 

тапшырырга тиешле зарури 

документларның, шулай ук үзидарҽлек 

хезмҽте күрсҽтү өчен  кирҽкле һҽм 

мҽҗбүри булган  хезмҽтлҽрнең  тулы 

исемлеге,  аларны гариза бирүче 

тарафыннан алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон рҽвештҽ, аларны 

тапшыру тҽртибе  

1) ҽлеге регламентка  теркҽлгҽн  1 номерлы кушымтага ярашлы 

рҽвештҽ рҽсмилҽштерелгҽн кҽгазь йөрткечтҽге документ 

рҽвешендҽ һава судносының  төрен, дҽүлҽт (теркҽве) тану 

билгесен, завод номерын (булса) һҽм  кемгҽ (нинди оешма, 

предприятиегҽ) каравын,  авиация эшчҽнлегенең башкарылу 

чорын һҽм урынын   күрсҽтеп үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтүгҽ 

гариза; 

2) гариза бирүче булып  юридик зат торса, аның уставы 

(низамнамҽсе); 

3)гариза бирүченең шҽхесен таныклаучы документ;  

4) ҽлеге регламентның 1.2.2 пунктчасында күрсҽтелгҽн  гариза 

бирүченең вҽкиле мөрҽҗҽгать иткҽн очракта гариза бирүче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документ; 

5) ҽлеге регламентның 1.2.2 пунктчасында күрсҽтелгҽн  гариза 

бирүченең вҽкиле мөрҽҗҽгать иткҽн очракта гариза бирүче 

вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ; 

6) башкару (эшчҽнлек төрлҽре буенча) тҽртибе проекты: 

-авиация эшлҽре яисҽ авиация эшлҽренең белдерелгҽн төрлҽрен 

башкару үзенчҽлеклҽрен үз эченҽ алган очышларны үткҽрү 

буенча  җитҽкчелек итүне бүлү; 

-вакытын, урынын, ташлау биеклеген һҽм  һава судносының  

күтҽрелү санын күрсҽтеп парашютчыларны төшерү; 

-50 метрдан югарырак биеклеккҽ күтҽрелүне гамҽлгҽ ашыру 

очрагында  бҽйлҽп куела торган аэростатларның күтҽрелү 

вакытын, урынын һҽм  күтҽрелү биеклеген күрсҽтеп бҽйлҽп 

куела торган аэростатларның күтҽрелүлҽре. 

7)өченче зат белҽн белдерелгҽн авиация  эшлҽрен башкаруга 

шартнамҽ; 

8)һава судноларының белдерелгҽн төрлҽрен очуда һҽм техник 

файдалануда катнашуга рөхсҽт ителгҽн авиация персоналы 

составына керүче гражданнарның  шҽхесен таныклаучы 

документларның күчермҽлҽре; 

РФ Хөкүмҽтенең 1050 номерлы 

карары белҽн расланган 

Кагыйдҽлҽрнең 15 пункты; 

ТР МК ның 655 номерлы  карары 

белҽн расланган Кагыйдҽлҽрнең 

14 пункты 
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 9)очуга яраклылык (очышларга яраклылык турында таныклык) 

һҽм  һава судносының Россия Федерациясе  гражданнар һава 

судноларының  Дҽүлҽт реестрына  кертелү  сертификатының 

булуы; 

 10) Россия Федерациясе  Һава кодексының  133 маддҽсенҽ 

ярашлы рҽвештҽ һава судносының  өченче затлар каршында 

җаваплылыгын мҽҗбүри иминиятлҽүне раслаучы  

документларның күчермҽлҽре; 

 11) авиация  эшлҽрен башкару очрагында Россия Федерациясе  

Һава кодексының  135 маддҽсенҽ ярашлы рҽвештҽ авиация 

эшлҽрендҽ эксплуатантның җаваплылыгын мҽҗбүри 

иминиятлҽүне раслаучы документларның күчермҽлҽре; 

    Искҽрмҽ: ҽлеге административ регламентның 2.5 пунктында 

күрсҽтелгҽн документлар гариза бирүче тарафыннан авиация 

эшчҽнлегенең төрен башкаруны планлаштыруга бҽйле рҽвештҽ 

расланган күчермҽлҽр рҽвешендҽ тапшырылалар (гаризалардан 

гайре). Документларның күрсҽтелгҽн күчермҽлҽрендҽ андый 

документның  һҽрбер битендҽ гариза бирүче тарафыннан 

“күчермҽ дөрес” дигҽн  тамга, расшифровкасы белҽн имза, 

мөһер   куела (юридик затлар, индивидуаль  эшкуарлар өчен). 

        Үзидарҽлек хезмҽтен  алу өчен гариза бланкын  гариза 

бирүче Башкарма комитетка шҽхсҽн мөрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга 

мөмкин. Бланкның электрон рҽвеше Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

 Гариза һҽм теркҽлүче документлар гариза  бирүче 

тарафыннан кҽгазь йөрткечлҽрдҽ түбҽндҽге ысулларның кайсы 

да булса берсе  белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мөмкин: 

шҽхсҽн (гариза бирүче исеменнҽн ышанычнамҽ нигезендҽ 

эш йөртүче зат тарафыннан); 

почта аша җибҽрү. 

Гариза һҽм документлар гариза бирүче тарафыннан шулай ук 

көчҽйтелгҽн югары квалификацияле  электрон култамга белҽн 

имзаланган  электрон документ рҽвешендҽ гомуми керү 

мөмкинлеге булган мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽре, 
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шул исҽптҽн Интернет мҽгълүмати- телекоммуникация челтҽре  

һҽм дҽүлҽт һҽм үзидарҽлек хезмҽтлҽренең Бердҽм порталы  аша  

да  тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мөмкин. 

2.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен 

норматив хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары һҽм бүтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм гариза бирүче 

тапшырырга хаклы  документларның 

тулы исемлеге, шулай ук гариза 

бирүчелҽр тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн электрон  

рҽвештҽ, аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар карамагында 

булган  дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ 

органы яисҽ оешма.  

    Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына: 

Һава транспорты (гражданнар  авиациясе), Россия 

Федерациясе  һава киңлеген файдалану өлкҽсендҽ, дҽүлҽт 

хезмҽтлҽре  күрсҽтү һҽм  дҽүлҽт мөлкҽте белҽн идарҽ итү буенча 

функциялҽрне гамҽлгҽ ашыручы  башкарма хакимиятнең  

федераль органы  территориаль  органының уңай бҽялҽмҽсе, 

һава киңлеген гариза бирүче тарафыннан файдалану 

мөмкинлеге турында һава транспорты Федераль агентлыгының 

һава транспорты  Идел буе төбҽкара территориаль идарҽсенҽ 

запрос юллау аркылы  тҽкъдим  ителҽ (алга таба – 

Росавиациянең ҺТ Идел буе ТАТИ, русчасы: Приволжское 

МТУ ВТ Росавиации). 

Гариза бирүче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында тҽгаенлҽнгҽн. 

Гариза бирүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ 

органнары һҽм бүтҽн оешмалар карамагындагы югарыда санап 

кителгҽн документларны талҽп итү тыела. 

Югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган 

документларны гариза бирүче тарафыннан тапшырмау гариза 

бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтмҽүгҽ нигез булып тора алмый. 

 

2.7. Норматив хокукый актларда күздҽ 

тотылган  очракларда килештерүлҽре   

муниципаль  хезмҽт күрсҽтү өчен талҽп 

ителҽ  һҽм мондый яраштыру 

муниципаль  хезмҽт күрсҽтүче  орган 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган 

дҽүлҽт хакимияте органнарының 

(җирле үзидарҽ органнарының) һҽм  

аларның структур  бүлекчҽлҽренең 

исемлеге  

1. Росавиациянең ҺТ Идел буе ТАТИ  

2. Россия Федерациясе  Иминлек Федераль хезмҽтенең  

Татарстан Республикасы буенча идарҽсе. 

3. Россия Федерациясе   Эчке эшлҽр министрлыгының 

Татарстан Республикасы буенча идарҽсе. 

4.”Һавадагы  хҽрҽкҽтне оештыру буенча госкорпорация” 

Федераль дҽүлҽт унитар предприятиесенең “Татаэронавигация” 

филиалы белҽн килештерү. 
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2.8. Муниципаль  хезмҽт күрсҽтү өчен 

зарури   документларны кабул итүне 

кире кагу  өчен  нигезлҽрнең тулы 

исемлеге    

1) Документларны тиеш булмаган кеше тарафыннан 

тапшыру; 

2)Тапшырылган документларның ҽлеге Регламентның 2.5 

пунктында күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн документларда 

эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ аңлатырга мөмкинлек бирмҽүче   

искҽртелмҽгҽн төзҽтүлҽр, җитди  бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга тапшыру.  

 

2.9. Муниципаль  хезмҽт күрсҽтүне 

туктату яки кире кагу өчен  

нигезлҽрнең тулы исемлеге  

Хезмҽт күрсҽтүне туктату өчен  нигезлҽр күздҽ тотылмый. 

Кире кагу өчен нигезлҽр: 

ҽлеге регламентның 2.7 пунктында күрсҽтелгҽн дҽүлҽт 

органнарының авиация эшлҽрен, парашют белҽн сикерүлҽрне, 

бҽйлҽп куела торган аэростатларның җирлек территориясе  

өстеннҽн күтҽрелүен башкаруны килештерү нҽтиҗҽлҽре буенча 

тискҽре бҽялҽмҽлҽрен алу 

  

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн 

өчен  алынучы дҽүлҽт пошлинасы һҽм 

бүтҽн түлҽүнең  тҽртибе, күлҽме һҽм 

түлҽтү нигезе  

Муниципаль хезмҽт бушлай күрсҽтелҽ  

2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен 

зарури һҽм мҽҗбүри булган  

муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен 

алынучы түлҽүнең  тҽртибе, күлҽме һҽм 

түлҽтү нигезе,  андый түлҽүнең күлҽмен  

исҽплҽү методикасы турындагы  

мҽгълүматны да кертеп    

Зарури һҽм мҽҗбүри  хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми      

2.12. Муниципаль  хезмҽт күрсҽтү 

турында  запрос биргҽндҽ һҽм  андый 

хезмҽтлҽрне күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен 

алганда чират көтүнең  максималь  

Муниципаль хезмҽт алуга  гариза тапшыру чират булганда 

– 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда  чират 

көтүнең максималь  срогы  15 минуттан артырга тиеш түгел.    

 

2.13.  Муниципаль  хезмҽт күрсҽтү 

турында  запросны теркҽү срогы, шул 

исҽптҽн электрон рҽвештҽ  

Гариза кергҽн мизгелдҽн соң бер көн эчендҽ. 

Электрон рҽвештҽ ял (бҽйрҽм) көнне кергҽн запрос ял 

(бҽйрҽм) көн артыннан килүче эш көнендҽ теркҽлҽ  

 

2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм   
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торган биналарга,  көтеп тору һҽм 

гариза бирүчелҽрне  кабул итү 

урыннарына, шул исҽптҽн  Россия  

Федерациясенең инвалидларны  

социаль  яклау турындагы законнары 

нигезендҽ  күрсҽтелгҽн объектларга  

инвалидлар өчен үтүне  тҽэмин итүгҽ, 

андый хезмҽтлҽрне күрсҽтү  тҽртибе 

турында визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа  мҽгълүматын  

урнаштыруга һҽм  рҽсмилҽштерүгҽ 

талҽплҽр  

янгын сүндерү системасы, документларны рҽсмилҽштерү өчен  

кирҽкле мебель, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырылган  

бина һҽм бүлмҽлҽрдҽ  гамҽлгҽ ашырыла. 

Инвалидларга  муниципаль хезмҽт күрсҽтү  урынына 

тоткарлыксыз килү тҽэмин ителҽ (биналарга уңайлы керү-чыгу 

һҽм  алар эчендҽ  күченү).  

Муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтү  тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм мультимедиа  мҽгълүматы  гариза 

бирүчелҽргҽ уңайлы урыннарда урнаштырыла,  шул исҽптҽн  

инвалидларның чиклҽнгҽн мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып.  

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең һҽркем 

өчен мөмкинлеге һҽм сыйфат 

күрсҽткечлҽре,шул исҽптҽн муниципаль 

хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ гариза бирүченең  

вазыйфаи затлар  белҽн  үзара элемтҽсе  

саны һҽм  аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне дҽүлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр  күрсҽтүнең  

күпфункцияле  үзҽгендҽ, дҽүлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр  күрсҽтүнең  

күпфункцияле  үзҽгенең   ераклашкан 

эш урыннарында  алу мөмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү  барышы 

хакында  мҽгълүмат алу мөмкинлеге, 

шул исҽптҽн мҽгълүмати-

коммуникация  технологиялҽрен 

кулланып  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең  һҽркем өчен  

мөмкинлеге (доступность)  күрсҽткечлҽре булып тора: 

-Бүлек бүлмҽсенең Ленин урамының 48 йортында   

урнашып җҽмҽгать транспорты үтҽрлек зонада булуы; 

-белгечлҽрнең, шулай ук  мөрҽҗҽгать итүчелҽрдҽн 

документлар кабул итүне гамҽлгҽ ашыра торган бүлмҽлҽрнең 

кирҽкле санда  булуы; 

-мҽгълүмат стендларында,  “Интернет” челтҽрендҽге   

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

дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында  

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ысуллары,  тҽртибе һҽм 

сроклары турында  тулы мҽгълүматның булуы; 

-инвалидларга  бүтҽннҽр белҽн  бер үк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга  комачаулаучы  киртҽлҽрне  җиңҽргҽ  ярдҽм 

итү; 

-КФҮ аша муниципаль хезмҽт турында  консультация 

алу, муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында  гариза бирү, 

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълүмат стендларында,  муниципаль  районның 

“Интернет” челтҽрендҽге   http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru  

рҽсми сайтында, Татарстан Республикасының дҽүлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында  муниципаль 
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хезмҽт күрсҽтүнең ысуллары,  тҽртибе һҽм сроклары турында  

тулы мҽгълүматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽүлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр  порталында шҽхси кабинет аша  электрон рҽвештҽ  

гариза бирү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы  турында 

мҽгълүмат алу, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алу 

мөмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сыйфаты  түбҽндҽгелҽрнең 

булмавы белҽн характерлана: 

-гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итү һҽм бирүдҽ 

чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт күрсҽтү  срокларын бозуның; 

-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче   муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең  гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт күрсҽтүче   муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең  гариза бирүчелҽргҽ карата  нҽзакҽтсезлегенҽ, 

илтифатсызлыгына  шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында запрос биргҽндҽ 

һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче    вазыйфаи затның һҽм мөрҽҗҽгать итүченең  бер 

мҽртҽбҽ үзара элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең  күпфункцияле  

үзҽгендҽ  (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ 

консультацияне, документларны алу-бирүне КФҮ белгече 

гамҽлгҽ ашыра. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү  барышы турында  

мҽгълүматны  гариза бирүче http://www.uslugi.tatarstan.ru  

сайтында, дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең  Бердҽм 

порталында  (http://www.gosuslugi.ru), КФҮ тҽ  алырга  мөмкин. 

2.16. Электрон рҽвештҽ үзидарҽлек 

хезмҽте  күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽре  

Электрон рҽвештҽ үзидарҽлек хезмҽте алу тҽртибе турында 

консультацияне  Интернет-кабул итү бүлмҽсе аша  яки 

Татарстан Республикасының  дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
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Порталы  аркылы алырга мөмкин.  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында  гаризаны электрон 

рҽвештҽ  бирү  законда каралган очракта   гариза Татарстан 

Республикасының  дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы  

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

хезмҽтлҽрнең  (функциялҽрнең) Бердҽм порталы  (http:// 

www.gosuslugi.ru/)  аша бирелҽ.   



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,  

дәүләт  һәм муниципаль хезмәтләр  күрсәтү күпфункцияле  үзәкләренең  ераклашкан эш 

урыннарында үтәү  үзенчәлекләре  
 

3.1. Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽге  гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау  

3.1.1.Үзидарҽлек хезмҽтлҽре күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 

1) гариза бирүчегҽ  консультация бирү; 

2) гаризаны кабул итү һҽм теркҽү; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм үзидарҽлек хезмҽте  күрсҽтүдҽ 

катнашучы органнарга җибҽрү; 

4) комиссия тарафыннан торак шартларын тикшерү уздыру; 

 5)үзидарҽлек хезмҽте нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү; 

6)гариза бирүчегҽ үзидарҽлек хезмҽте нҽтиҗҽсен бирү.  

3.2.  Гариза бирүче белҽн  консультациялҽр  үткҽрү  

3.2.1. Гариза бирүче муниципаль хезмҽт  алу тҽртибе турында консультация  алу өчен  

Бүлеккҽ шҽхсҽн, телефон буенча һҽм (яки)  электрон почта аша мөрҽҗҽгать итҽргҽ хаклы. 

Бүлек белгече  гариза бирүчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт  алу 

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

зарурлык булганда,  гариза бланкын  тутыруда булышлык күрсҽтҽ. 

Ҽлеге пунктта тҽгаенлҽнгҽн процедуралар гариза бирүче мөрҽҗҽгать иткҽн көндҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы, рҽвеше  һҽм 

рөхсҽт алуның башка сораулары буенча консультациялҽр.  

3.3. Гаризаны кабул итү һҽм теркҽү  

3.3.1. Гариза бирүче шҽхсҽн, ышанычлы зат аркылы яки КФҮ, КФҮ нең ераклашкан эш 

урыны аша үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтү турында язма рҽвештҽ гариза  бирҽ һҽм ҽлеге 

Регламентның 2.5 пункты  нигезендҽ Бүлеккҽ документларын тапшыра.  

Үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтү турында электрон рҽвештҽге гариза Бүлеккҽ электрон почта  

буенча яки Интернет-кабул итү бүлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон рҽвештҽ кергҽн гаризаны 

теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.3.2. Бүлекнең гаризаларны кабул итүне алып баручы белгече  гамҽлгҽ ашыра: 

гариза бирүченең шҽхесен аныклауны; 

гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерүне (ышанычнамҽ буенча эш иткҽн очракта); 

ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында  күздҽ тотылган  документларның булуын тикшерүне; 

тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ  туры килүен  (документлар 

күчермҽлҽренең тиешенчҽ рҽсмилҽштерелүе, документларда  кырып төзҽтүлҽрнең, өстҽп 

язуларның, сызылган сүзлҽрнең һҽм искҽртелмҽгҽн бүтҽн төзҽтүлҽрнең булмавын) тикшерүне. 

Замечаниелҽр булмаган очракта Бүлек белгече гамҽлгҽ ашыра:  

гаризаны кабул итүне һҽм  аны  махсус журналда  теркҽүне; 

гариза бирүчегҽ  тҽкъдим ителгҽн документларны  алу турында  документларны кабул итү 

датасы турында билге куеп,  бирелгҽн керү номеры белҽн, муниципаль хезмҽтне үтҽүнең датасың 

һҽм вакытын күрсҽтеп  опись күчермҽсен тапшыруны; 

гаризаны  карау өчен Башкарма комитет җитҽкчесенҽ җибҽрүне. 

Документларны кабул итүне кире кагу өчен нигезлҽр булган очракта Бүлекнең  

документлар кабул итүне алып баручы белгече   гаризаны теркҽү өчен каршылыклар булуы 

турында гариза бирүчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм, документларны кабул итүне кире кагу өчен ачыкланган 

нигезлҽрнең эчтҽлеген язма рҽвештҽ аңлатып, документларны  аңа кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн  билгелҽнгҽн  процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:   

15 минут эчендҽ гаризаны һҽм документларны кабул итү; 

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

каравына җибҽрелгҽн гариза  яки  гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар.  

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны тҽгаенли һҽм гаризаны 

Бүлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн  билгелҽнгҽн  процедура  гариза теркҽлгҽн мизгелдҽн соң бер көн 

эчендҽ  гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: башкаручыга юлланган гариза. 

3.4. Ведомствоара запрослар  формалаштыру һҽм аларны  үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтүдҽ 

катнашучы органнарга җибҽрү 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек  системасы ярдҽмендҽ электрон 

рҽвештҽ түбҽндҽгелҽрне җибҽрү турында  запрос  юллый:  

Һава транспорты (гражданнар  авиациясе), Россия Федерациясе  һава киңлеген файдалану 

өлкҽсендҽ, һава киңлеген гариза бирүче тарафыннан файдалану мөмкинлеге турында дҽүлҽт 

хезмҽтлҽре  күрсҽтү һҽм  дҽүлҽт мөлкҽте белҽн идарҽ итү буенча функциялҽрне гамҽлгҽ ашыручы  

башкарма хакимиятнең  федераль органы  территориаль  органының уңай бҽялҽмҽсе. 

Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедуралар  үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтү турында  

гариза кергҽн мизгелдҽн  соң бер эш көне эчендҽ  гамҽлгҽ ашырылалар. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: юлланган запрос. 

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

запрос  нигезендҽ  мҽгълүмат  тапшыручыларның  белгечлҽре  соратылган документларны 

(мҽгълүматны) бирҽлҽр яки үзидарҽлек  хезмҽте күрсҽтү өчен  зарури  документның һҽм (яки) 

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

хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге  пунктча белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедуралар  документ һҽм мҽгълүмат бирергҽ 

тиешле оешмага яки органга ведомствоара  запрос килеп ирешкҽн көннҽн соң биш көн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырылалар, ҽгҽр  федераль  законнар, Россия  Федерациясе Хөкүмҽтенең хокукый 

актлары һҽм федераль  законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы  норматив 

хокукый актлары тарафыннан  ведомствоара запроска  җавап ҽзерлҽү һҽм җибҽрүнең башка 

сроклары билгелҽнмҽгҽн булса. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Бүлеккҽ җибҽрелгҽн документлар (мҽгълүматлар) яисҽ кире 

кагу турында хҽбҽрнамҽ.  

3.5. Үзидарҽлек хезмҽте нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү  

3.5.1. Бүлек белгече материалларны карап рөхсҽтнамҽ бирү турында карар кабул итҽ яки  

үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтүне кире кагу турында хат ҽзерли.  

Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедура алдагы процедура тҽмамланган мизгелдҽн соң 

бер көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: раслауга җибҽрелгҽн документ проекты. 

3.5.2. Башкарма комитет җитҽкчесе рөхсҽтнамҽне яки кире кагу турындагы хатны 

имзалый һҽм Бүлеккҽ юнҽлтҽ.  

Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедура алдагы процедура тҽмамланган мизгелдҽн соң 

бер көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган  документ. 

3.5.3. Бүлек белгече кул куелган рөхсҽтнамҽне алганнан соң  билгелҽнгҽн ысул белҽн 

гариза бирүчегҽ хҽбҽр җиткерҽ һҽм гариза бирүче килгҽннҽн соң  рөхсҽтнамҽне бирҽ.Үзидарҽлек 

хезмҽте күрсҽтүне кире каккан очракта  кул куелган хатны  почта аркылы гариза бирүчегҽ 

юллый. 

Ҽлеге  пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн  процедуралар гамҽлгҽ ашырылалар: 

15 минут эчендҽ – гариза бирүче шҽхсҽн килгҽн очракта;   

җавапны почта аркылы җибҽрү очрагында алдагы процедура тҽмамланган мизгелдҽн соң 

бер көн эчендҽ.   

Процедураның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн рөхсҽтнамҽ яки юлланган кире кагу турындагы хат. 
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3.6. КФҮ аша муниципаль  хезмҽт күрсҽтү. 

3.6.1. Гариза бирүче муниципаль хезмҽт алу өчен  КФҮ кҽ, КФҮ нең ераклашкан эш 

урынына мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.   

3.6.2.  КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү  КФҮ нең билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган  

эш регламенты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.6.3. Муниципаль хезмҽт алуга КФҮ тҽн документлар килеп ирешкҽндҽ процедуралар  

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.13 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽтнең 

нҽтиҗҽсе  КФҮ кҽ җибҽрелҽ. 

3.7 Техник хаталарны төзҽтү.  

3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган документта  техник хата барлыгы 

беленгҽн очракта  гариза бирүче Бүлеккҽ  тҽкъдим итҽ: 

 -техник хатаны төзҽтү турында  гариза (кушымта №2); 

-муниципаль  хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак  гариза бирүчегҽ  бирелгҽн техник хаталы  

документ; 

-техник хата булуны  дҽлиллҽүче  юридик көчкҽ ия булган документлар. 

Муниципаль  хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган документта күрсҽтелгҽн мҽгълүматлардагы 

техник хатаны төзҽтү турында гариза  гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан  шҽхсҽн яисҽ 

почта аша тапшырыла (шул исҽптҽн электрон почтаны файдаланып), яки дҽүлҽт һҽм муниципаль 

(үзидарҽлек) хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталы  яисҽ дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

күпфункцияле  үзҽге аша. 

3.7.2. Документлар кабул итүгҽ җаваплы белгеч техник хатаны төзҽтү турындагы гаризаны 

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

Ҽлеге пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн процедура  гаризаны теркҽгҽн мизгелдҽн  соң бер көн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн, теркҽлгҽн һҽм Бүлек белгеченҽ карауга җибҽрелгҽн 

гариза. 

3.7.3. Бүлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып торган 

документка төзҽтүлҽр кертү максатларында  ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында күздҽ тотылган  

процедураларны  гамҽлгҽ ашыра һҽм төзҽтелгҽн документны гариза бирүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) 

шҽхсҽн кул куйдырып тапшыра. Шуның белҽн бергҽ гариза бирүчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилдҽн) 

техник хата булган документның оригиналын (төп нөсхҽсен) ала  яки почта аша  (электрон почта 

ярдҽмендҽ) гариза бирүчегҽ  техник хаталы документның оригиналын Бүлеккҽ тапшырганда 

документны алу мөмкинлеге турында хат  җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн процедура  техник хата беленгҽннҽн соң  яки җибҽрелгҽн 

хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынучы заттан гариза кергҽннҽн соң өч көн эчендҽ  гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ. 

 

4. Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә  контроль  тәртибе һәм формалары   
4.1. Муниципаль  хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгына һҽм сыйфатына контроль  гариза 

бирүчелҽрнең хокуклары бозылуын ачыклау һҽм бетерүне, муниципаль  хезмҽт күрсҽтү 

процедураларының  үтҽлүенҽ тикшерүлҽр уздыруны, җирле үзидарҽ органнары вазыйфаи 

затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽүне үз эченҽ   ала.  

Административ процедураларның үтҽлешенҽ контроль  формалары булып торалар: 

1) муниципаль  хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү. 

Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектка виза салу тора; 

2)  билгелҽнгҽн тҽртиптҽ  уздырылучы делопроизводствоны алып баруны тикшерүлҽр; 

3) муниципаль  хезмҽт күрсҽтү процедураларын үтҽүгҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ контроль 

тикшерүлҽр үткҽрү. 

Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽнең ярты еллык һҽм еллык эш планнары 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиешле) һҽм планнан тыш булырга мөмкин.  Тикшерүлҽрне 



12 

 

үткҽргҽндҽ муниципаль  хезмҽт күрсҽтү белҽн бҽйле бөтен сораулар да (комплекслы тикшерү)  

яисҽ  гариза бирүченең  конкрет  мөрҽҗҽгате буенча сорау  каралырга мөмкин. 

Муниципаль  хезмҽт күрсҽткҽндҽ  гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

максатларында һҽм  карарлар кабул иткҽндҽ Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль  хезмҽт 

күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында  белешмҽлҽр  тҽкъдим ителҽ. 

4.2. Муниципаль  хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар белҽн тҽгаенлҽнгҽн 

гамҽллҽр эзлеклелеген  үтҽүгҽ агымдагы контроль  Башкарма  комитет җитҽкчесенең 

инфраструктура үсеше буенча урынбасары,  муниципаль  хезмҽт күрсҽтү буенча эшне оештыруга 

җаваплы кеше, шулай ук инфраструктура үсеше бүлеге белгечлҽре тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне  гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның исемлеге җирле 

үзидарҽ органының структура бүлекчҽлҽре турында  нигезлҽмҽлҽр һҽм вазыйфаи регламентлар 

белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр йомгаклары буенча гариза бирүчелҽрнең  хокуклары бозылулар 

беленгҽн очракта  гаепле затлар Россия  Федерациясе законнары нигезендҽ җавапка тартылалар. 

4.4. Гариза бирүчелҽрнең мөрҽҗҽгатьлҽрен  үзвакытында карамаган өчен җирле үзидарҽ 

органы җитҽкчесе  җаваплы була. 

Җирле үзидарҽ органының структура бүлекчҽсе  җитҽкчесе  (урынбасары) ҽлеге 

Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн  административ гамҽллҽрне  үзвакытында һҽм (яки) 

тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен җаваплы була.  

Муниципаль  хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ (гамҽлгҽ ашырыла) торган  карарлар 

һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмаган) өчен  вазыйфаи затлар һҽм бүтҽн үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽре  

Закон тҽртибендҽ билгелҽнгҽн җаваплылыкны тота. 

4.5. Муниципаль  хезмҽт күрсҽтүгҽ гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары  

ягыннан  контроль муниципаль  хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлегенең ачыклыгы,   

муниципаль  хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм дөрес мҽгълүмат алу һҽм 

муниципаль  хезмҽт күрсҽтү  процессында мөрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне)  судка чаклы карау 

мөмкинлеге 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 күрсҽтүдҽ  

катнашучы хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата  судка кадҽрге тҽртиптҽ  

Башкарма комитетка яисҽ муниципаль берҽмлек Советына шикаять бирергҽ хокуклы. 

Гариза бирүче шикаять белҽн мөрҽҗҽгать итҽргҽ  мөмкин, шул исҽптҽн түбҽндҽге 

очракларда: 

1) муниципаль  хезмҽт күрсҽтү турында  гариза бирүченең запросын теркҽү срогын бозу; 

2) муниципаль  хезмҽт күрсҽтү срогын бозу; 

3)гариза бирүчедҽн муниципаль  хезмҽт күрсҽтү өчен Россия  Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистҽсе муниципаль районы норматив хокукый актлары тарафыннан  

тҽкъдим итү яисҽ  гамҽлгҽ ашыру  каралмаган  документлар яки мҽгълүматларны яисҽ гамҽллҽр 

кылуны  талҽп итү; 

4) гариза бирүчедҽн муниципаль  хезмҽт күрсҽтү өчен Россия  Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистҽсе муниципаль районы норматив хокукый актларында тапшыру  

каралган  документларны кабул итүне кире кагу; 

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

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм бүтҽн норматив хокукый 

актлары, Балык Бистҽсе муниципаль районы норматив хокукый актларында кире кагуга нигезлҽр 

күздҽ тотылмаган   булуга карамастан, муниципаль  хезмҽт күрсҽтүне кире кагу; 

6) муниципаль  хезмҽт күрсҽтүдҽ  гариза бирүчедҽн Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистҽсе муниципаль районы норматив хокукый актларында  күздҽ 

тотылмаган түлҽүне талҽп итү; 
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7)Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль  хезмҽт 

күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документлардагы җибҽрелгҽн хата һҽм ялгышларны төзҽтүне кире 

кагуы яисҽ  андый төзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

8) муниципаль  хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирүнең срогын яисҽ 

тҽртибен бозу; 

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

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм бүтҽн норматив хокукый 

актлары, муниципаль районның  норматив хокукый актларында муниципаль  хезмҽт күрсҽтүне 

туктатуга нигезлҽр күздҽ тотылмаган   булуга карамастан, муниципаль  хезмҽт күрсҽтүне  туктату 

(туктатып тору); 

10) муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽкле документларны  баштагы кабул итүдҽге кире 

кагуда юклыгы һҽм (яки) дөрес түгеллеге  күрсҽтелмҽгҽн   документларны   муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽ, 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 7 маддҽсе 1 өлешенең  4 пунктында каралган 

очраклардан гайре, гариза бирүчедҽн талҽп итү. 

5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның 

вазыйфаи затының, муниципаль  хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган 

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

йөрткечтҽ яки электрон рҽвештҽ бирелҽ. 

Шикаять почта, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация  челтҽрен, Балык 

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

Республикасының дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽренең Бердҽм порталын  

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

(http://www.gosuslugi.ru/)   файдаланып  җибҽрелергҽ, шулай ук гариза бирүчене шҽхсҽн кабул 

иткҽндҽ кабул ителергҽ мөмкин. 

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

кергҽн шикаять  теркҽлгҽн көненнҽн соң унбиш эш  көне эчендҽ каралырга тиеш, ҽ муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүче  органның   гариза бирүчедҽн документларны кабул итүдҽ яисҽ җибҽрелгҽн 

хаталарны  һҽм ялгышларны  төзҽтүдҽ  кире кагуына   карата шикаять  яисҽ  андый  төзҽтүлҽр 

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

5.4. Шикаять түбҽндҽге мҽгълүматны үз эченҽ алырга тиеш: 

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

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

хезмҽткҽрнең исемен; 

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

урыны турында мҽгълүматларны – физик затның яисҽ гариза бирүченең исеме, урнашу урыны 

турында мҽгълүматларны – юридик затның, шулай ук  гариза бирүчегҽ җавап җибҽрү өчен  

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

почта адресын; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче  органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче  органның 

вазыйфаи затының яисҽ муниципаль  хезмҽткҽрнең   шикаять бирелҽ торган  карарлары һҽм 

гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында  мҽгълүматларны; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче  органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче  органның 

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

гариза бирүченең  риза булмавына нигез булып торган дҽлиллҽр.    

5.5. Шикаятьтҽ бҽян ителгҽн  хҽллҽрне раслаучы  документларның күчермҽлҽре  

шикаятькҽ теркҽлергҽ мөмкин.  Бу очракта  шикаятьтҽ теркҽлгҽн документларның  исемлеге 

китерелҽ. 

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

кабул ителҽ: 

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

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн  хата һҽм ялгышларны 

төзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 
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хокукый актларында, үзидарҽлек хокукый актларында  түлҽтү күздҽ тотылмаган акча 

средстволарын гариза бирүчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ; 

2) шикаятьне  канҽгатьлҽндерүне кире кагу. 

Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн көн артыннан килүче көннҽн дҽ соңга 

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

карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлилле җавап җибҽрелҽ. 

5.7. Шикаятьнең  канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле  дип табылу очрагында  гариза бирүчегҽ  

җавапта муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ беленгҽн бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында   

Башкарма комитет тарафыннан тормышка ашырылучы гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ, 

шулай ук  күрсҽтелгҽн уңайсызлыклар өчен  кичерү сорала һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүне алу 

максатларында гариза бирүчегҽ  кылу зарур булган  алдагы гамҽллҽр турында мҽгълүмат 

күрсҽтелҽ.    

5.8. Шикаятьнең  канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле түгел   дип табылу очрагында  гариза 

бирүчегҽ җавапта  кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре хакында  дҽлилле аңлатмалар бирелҽ, 

шулай ук  кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе турында  мҽгълүмат китерелҽ. 

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

җинаять составы  билгелҽре табылу  очрагында  шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн 

вазыйфаи зат,  хезмҽткҽр  булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына 

җибҽрҽлҽр. 

Кушымта № 1 

 

 

(муниципаль берҽмлекнең   

 

җирле үзидарҽ органы исеме) 

 

_________________________________________________

______________(алга таба – гариза бирүче). 

 (фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мҽгълүматлары, яшҽү урыны буенча теркҽлү,телефон) 

 

                                                              ГАРИЗА 

 

Авиация эшлҽренҽ, парашют белҽн сикерүлҽргҽ, бҽйлҽп куела торган аэростатларның 

_____________________территориясе  өстеннҽн күтҽрелүенҽ рөхсҽтнамҽ бирү турында 

 запрос.  

 

_______________________территориясе өстендҽ _________________________________өчен 

                                                                             (һава киңлеген  файдалану буенча эшчҽнлек төре) 

һава киңлеген һава судносында файдалануга рөхсҽтнамҽ бирүегезне үтенҽм. 

Һава судносының: 

төре_______________________________________________________________________________ 

 

дҽүлҽт (теркҽлү) тану билгесе_________________________________________________________ 

 

завод   номеры 

 (булса)__________________________________________________________________ 

 

________________________ территориясе өстендҽ  һава киңлеген файдалану срогы: 

башы____________________________________________, 

ахыры_________________________________. 

________________________ территориясе өстендҽ  һава киңлеген файдалану  урыны 
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(файдалануга планлаштырыла торган төшеп утыру мҽйданчыклары): ______________ 

__________________________________________________________________________ , 

________________________ территориясе өстендҽ  һава киңлеген файдалану вакыты :____ 

_____________________. 

(төнге / көндезге) 

Үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтү өчен зарури документларны терким: _________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

Үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтү максатларында минем тарафтан гаризамда күрсҽтелгҽн 

персональ мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ һҽм тикшерүгҽ ризалыгымны бирҽм. 

Үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсен кҽгазь йөрткечтҽге документ рҽвешендҽ шҽхсҽн 

кулга бирүне /электрон документ рҽвешендҽ электрон почта буенча юллауны / электрон 

документ рҽвешендҽ “Татарстан Республикасы  дҽүлҽт һҽм үзидарҽлек хезмҽтлҽре порталы” 

дҽүлҽт мҽгълүмат  системасын файдаланып җибҽрүне / телефон буенча хҽбҽр бирүне үтенҽм 

(кирҽклесенең астына сызарга). 

Үзидарҽлек хезмҽтен алу өчен  зарури документларны һҽм запросны  кабул итүне кире кагу  

турындагы карарны кҽгазь йөрткечтҽге документ рҽвешендҽ шҽхсҽн кулга бирүне /электрон 

документ рҽвешендҽ электрон почта буенча юллауны / электрон документ рҽвешендҽ “Татарстан 

Республикасы  дҽүлҽт һҽм үзидарҽлек хезмҽтлҽре порталы” дҽүлҽт мҽгълүмат  системасын 

файдаланып җибҽрүне / телефон буенча хҽбҽр бирүне үтенҽм (кирҽклесенең астына сызарга). 

Үзидарҽлек хезмҽте күрсҽтүне кире кагу турындагы карарны кҽгазь йөрткечтҽге документ 

рҽвешендҽ шҽхсҽн кулга бирүне /электрон документ рҽвешендҽ электрон почта буенча юллауны / 

электрон документ рҽвешендҽ “Татарстан Республикасы  дҽүлҽт һҽм үзидарҽлек хезмҽтлҽре 

порталы” дҽүлҽт мҽгълүмат  системасын файдаланып җибҽрүне / телефон буенча хҽбҽр бирүне 

үтенҽм (кирҽклесенең астына сызарга). 

 

________________                      _________________                            ___________________ 

(число, ай, ел)    (имза)    (имзаның расшифровкасы) 

 

Кушымта №2  

 

Авиация эшләренә, парашют белән сикерүләргә, бәйләп куела торган аэростатларның 

_____________________территориясе  ӛстеннән күтәрелүенә  

РӚХСӘТНАМӘ* 

“__”___________20__ ел                   №___________ 

Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең 2010 елның 11 мартындагы 138 номерлы  карары 

белән расланган Россия Федерациясе һава киңлекләрен файдалану Федераль 

кагыйдәләренең 49 пункты нигезендә  һәм _____________________________муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты турындагы Нигезләмәгә ярашлы рәвештә  Башкарма 

комитет рӛхсәт итә: 

__________________________________________________________________________________ 

(юридик затның исеме; физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

 хҽзер булу/яшҽү урынының адресы: __________________________________________________ 

 

дҽүлҽт теркҽве турында таныклык: ___________________________________________ 

(серия, номер) 
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шҽхесне таныклаучы документның мҽгълүматлары: ________________________________ 

(серия, номер) 

Һава киңлеген_____________________территориясе  өстедҽ файдалану ________________ 

_________________________________________________________________________өчен 

(һава киңлеген файдалану буенча эшчҽнлек төре) 

 

Һава судносында: 

төре 

_________________________________________________________________________________ 

дҽүлҽт  теркҽү (тану/исҽпкҽ алу-тану) билгесе ___________ 

завод  номеры (булса) _________________________________________________________ 

 

_____________территориясе өстендҽ һава киңлеген файдалану срогы: _____________ 

____________________________________________________________________________________ 

чиклҽүлҽр / искҽрмҽлҽр: 

____________________________________________________________________________________

_ 

Рөхсҽтнамҽнең гамҽлдҽ булу срогы: 

____________________________________________________________ 

_________________    _______________   _________________ 

(вазифа)    (имза)    (имзаның расшифровкасы) 

 

*ҽлеге рөхсҽтнамҽ Башкарма комитет бланкында рҽсмилҽштерелҽ  

 

Кушымта №3 

Авиация эшләренә, парашют белән сикерүләргә, бәйләп куела торган аэростатларның 

______________территориясе  ӛстеннән күтәрелүенә рӛхсәтнамә бирүне кире кагу турында  

ХӘБӘРНАМӘ 

 “__” _________20__ ел 

 

_______________________________________________________________________ 

             (юридик затның исеме; физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

________________________________________________________________________ 

(рөхсҽтнамҽ бирүне кире кагуның нигезе күрсҽтелҽ) 

 

_________________  _______________   _______________________ 

(вазифа)    (имза)    (имзаның расшифровкасы) 
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Кушымта №4 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе  

муниципаль  районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны тӛзәтү турында  

гариза 

 

____________________________________________муниципаль  хезмҽт  

                   (күрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

күрсҽткҽндҽ  җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:____________________________________________________________________

___________________________________________________________          Дөрес 

мҽгълүматлар:______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны төзҽтүне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган 

документка  тиешле үзгҽрешлҽрне кертүне үтенҽм.  

Түбҽндҽге  документларны  терким: 

1. 

2. 

3. 

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

андый карарны җибҽрүне үтенҽм:  

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрү ярдҽмендҽ;         почта 

аша кҽгазь йөрткечтҽ расланган күчермҽ рҽвешендҽ  түбҽндҽге адрес буенча: 

____________________________________________________________ ___ 

Үземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (яңарту, үзгҽртү), 

файдалану,  тарату (шул исҽптҽн тапшыру),  мөстҽкыйльлеген бетерү, блокадалау, персональ 

мҽгълүматларны юкка чыгару, шулай ук   муниципаль  хезмҽт күрсҽтү кысаларында    персональ 

мҽгълүматларны   эшкҽртү өчен  кирҽкле башка гамҽллҽр),   шул исҽптҽн   муниципаль  хезмҽт 

күрсҽтү  максатларында    муниципаль  хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар 

кабул итүне дҽ кертеп  автоматлаштырылган  режимда  эшкҽртүгҽ   риза булуны раслыйм. 

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

ителүче затка кагылышлы, шулай ук  минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн  мҽгълүматлар дөрес. 

Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары 

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

дөрес мҽгълүматларны  үз  эчлҽренҽ  алалар. 

Миңа  күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча ___________телефоны буенча  

сораштыруда катнашуга үземнең ризалыгымны бирҽм. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

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

(белешмҽ)  

 

Үзидарәлек хезмәте күрсәтүгә җаваплы  һәм  аны  үтәүгә  контрольне гамәлгә ашыручы  

җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 

 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе 88436122113 balyk-bistage@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 88346123956 Rauf.Hasanov@tatar.ru 

Бүлек башлыгы урынбасары 88436123956 Irek.Hamidullin@tatar.ru 

Балык Бистәсе муниципаль район Советы  

 

Башлык Телефон Электрон адрес 

Башлык 88436122113 balyk-bistage@tatar.ru 

 

 
 

 

 


