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Татарстан Республикасы Экология һәм 
табигать ресурслары министрлыгының 2012 
елның 22 ноябрендәге 489-п номерлы 
боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасында җирле әһәмияттәге җир 
асты байлыклары кишәрлекләрен 
рәсмиләштерү, дәүләт теркәвенә алу һәм 
алардан файдалануга лицензияләр бирү, 
аларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, 
шулай ук аларны үзгәртеп рәсмиләштерү һәм 
Татарстан Республикасында җирле 
әһәмияттәге җир асты байлыклары 
кишәрлекләреннән файдалану хокукын 
вакытыннан алда туктату һәм туктатып тору 
турында карарлар кабул итү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына үзгәреш кертү хакында 

 
Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының 

норматив хокукый актларын гамәлдәге законнарга туры китерү максатларында 
боерык бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының 2012 елның 22 ноябрендәге 489-п номерлы боерыгы белән 
(Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының 2013 
елның 2 октябрендәге 561-п номерлы, 2016 елның 17 октябрендәге 1103-п номерлы, 
2018 елның 5 июнендәге 553-п номерлы боерыклары нигезендә кертелгән 
үзгәрешләре белән) расланган Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир 
асты байлыклары кишәрлекләрен рәсмиләштерү, дәүләт теркәвенә алу һәм алардан 
файдалануга лицензияләр бирү, аларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, шулай ук 
аларны үзгәртеп рәсмиләштерү һәм Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге 
җир асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалану хокукын вакытыннан алда 
туктату һәм туктатып тору турында карарлар кабул итү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 бүлектә: 
1.7 пунктның 2 пунктчасында «(http://uslugi.tatar.ru)» сүзләрен 

«(http://uslugi.tatarstan.ru)» сүзләренә алмаштырырга; 
1.8 пунктның икенче абзацында «белешмәләр» сүзеннән алда «Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрендәге» сүзләрен өстәргә; 
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1.9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.9. Дәүләт хезмәте түбәндәгеләргә нигезләнеп күрсәтелә: 
Россия Федерациясе Салым кодексы (алга таба – РФ Салым кодексы); 

«Җир асты байлыклары турында» 1992 елның 21 февралендәге 2395-1 номерлы 
Россия Федерациясе законы (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 1995, № 10, 
823 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)(алга таба – «Җир асты байлыклары 
турында» РФ законы); 

«Бөлгенлеккә төшү (банкротлык) турында» 2002 елның 26 октябрендәге 127-ФЗ 
номерлы федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2002, № 43, 4190 
ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып) (алга таба – 127-ФЗ номерлы федераль 
закон);) 

«Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 
27 июлендәге  210-ФЗ номерлы федераль закон (Россия Федерациясе законнары 
җыентыгы, 2010, № 31, 4179 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып) (алга таба – № 
210-ФЗ федераль закон); 

Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт идарәсе системасын 
камилләштерүнең төп юнәлешләре турында» 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы 
указы (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2012, № 19, 2338 ст.) (алга таба – 
601 номерлы РФ Президенты указы); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Җир асты байлыкларын геологик өйрәнүгә, 
рациаль файдалануга һәм саклауга дәүләт күзәтчелеге турында нигезләмә раслау 
турында» 2005 елның 12 маендагы 293 номерлы карары (Россия Федерациясе 
законнары җыентыгы, 2005, № 20, 1885 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)(алга 
таба – 293 номерлы РФ Хөкүмәте карары); 

Россия Федерациясе Югары Советының «Җир асты байлыкларыннан 
файдалануны лицензияләү тәртибе турында нигезләмәне гамәлгә кертү тәртибе 
турында» 1992 елның 15 июлендәге 3314-1 номерлы карары (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 33, 1917 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып) (алга таба – РФ 
Югары Советы нигезләмәсе); 

«Җир асты байлыклары турында» 1992 елның 25 декабрендәге 1722-XII 
номерлы Татарстан Республикасы Законы (Ведомости Верховного Совета Татарстана, 
1992, № 11-12, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)(алга таба – «Җир асты 
байлыклары турында» ТР Законы); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы мәсьәләләре» 2005 елның 06 
июлендәге 325 номерлы карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимият органнары норматив 
актлары җыентыгы» журналы, 2005, № 28, 0654 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә 
алып)(алга таба – 325 номерлы ТР МК карары); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләреннән 
файдалануга лицензияләрне рәсмиләштерү, үзгәртеп рәсмиләштерү, аларны дәүләт 
теркәвенә алу һәм бирү тәртибен раслау турында» 2009 елның 12 октябрендәге 715 
номерлы карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 
боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары 



 
 

җыентыгы», 2009, № 40, 1677 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)(алга таба – 
175 номерлы ТР МК карары, Тәртип); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр 
кертү хакында» 2010 елның 02 ноябрендәге 880 номерлы карары («Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика 
башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы», 2010, № 46, 2144 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып) (алга таба – 880 номерлы ТР МК карары).»; 

1.10 пунктның унөченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкнең читтән торып эшләү урыны – дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең «Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүче күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 
2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары 
белән расланган Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 
күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә 
Татарстан Республикасының шәһәр яки муниципаль район (шәһәр округы) авыл 
җирлегендә булдырылган  территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы).»; 

2 бүлектә: 
2.3 пунктта «Дәүләт хезмәтен яки таләпне билгели торган норматив акт» 

графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Җир асты байлыклары турында» РФ Законының 10.1 ст. 6 п., 11, 17.1, 20, 21 ст., 

«Җир асты байлыклары турында» ТР Законының 21 ст., РФ Югары Советы 
нигезләмәсе, 715 номерлы ТР МК карары»; 

«Дәүләт хезмәтен яки таләпне билгели торган норматив акт» графасының 2.4 
пунктында «715 номерлы ТР МК карарының» сүзен «Тәртипнең» сүзе белән 
алмаштырырга; 

2.5 пунктта «Дәүләт хезмәтен яки таләпне билгели торган норматив акт» 
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Җир асты байлыклары турында» ТР Законының 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.8, 
35.8.1, 35.8.2  ст., Тәртипнең 2.1, 4.2, 4.3, 4.4 п.п.»; 

2.6 пунктта: 
«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының 1 пунктчасына түбәндәге 

эчтәлекле икенче абзац өстәргә: 
« – су объектының санитар кагыйдәләргә һәм су объектыннан файдалануның 

халык сәламәтлеге өчен куркынычсызлык шартларына туры килүе хакында санитар-
эпидемиологик бәяләмә күчермәсе.»; 

«Дәүләт хезмәтен яки таләпне билгели торган норматив акт» графасында «715 
номерлы ТР МК карарының» сүзен «Тәртипнең» сүзе белән алмаштырырга. 

«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының 2.15 пунктында 5 пунктчаны 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5) инвалидларга аларга бүтән затлар белән бертигез дәрәҗәдә хезмәтләр алуга 
комачау итүче киртәләрне җиңүдә ярдәм күрсәтү.»; 

 



 
 

5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, шулай ук вазыйфаи затларның, дәүләт 

гражданлык хезмәткәрләренең карарларын һәм гамәлләрен (гамәл кылмауларын) судка 
кадәр (судтан тыш) шикаять кылу тәртибе 

5.1. Дәүләт хезмәтен алучылар дәүләт хезмәтен күрсәтүдә катнашучы 
Министрлыкның дәүләт граждан хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять белдерергә хокуклы, судка кадәр тәртиптә, – Министрлыкка. 
Дәүләт хезмәте күрсәтелүгә бәйле рәвештә министр карарларына, гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаятьләр мөрәҗәгать итүче тарафыннан Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетына тапшырыла. 

Мөрәҗәгать итүчеләр түбәндәге очракларда шикаять белән мөрәҗәгать итә ала: 
1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү чоры бозылганда; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү чоры бозылганда; 
3) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен 
тапшырылуы яки гамәлгә ашырылуы каралмаган документларны яки мәгълүматларны 
яисә гамәлләр башкаруны таләп иткәндә; 

4) дәүләт хезмәте күрсәтү буенча тапшырылырга тиешле, Россия Федерациясе 
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итеп алудан баш 
тартканда; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тартканда, әгәр федераль законнарда һәм алар 
нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең бүтән норматив хокукый актларында, 
Татарстан Республикасы законнарында һәм бүтән норматив хокукый актларында баш 
тарту нигезләре каралмаган булса; 

6) дәүләт хезмәте күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралмаган түләү таләп ителгәндә; 

7) Министрлыкның, аның вазыйфаи затының дәүләт хезмәтен күрсәтү 
нәтиҗәсендә тапшырылган документларда үзләре тарафыннан җибәрелгән хаталарны 
һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән 
вакыты бозылган очракта; 

8) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документларны бирү срогы яисә 
тәртибе бозылганда; 

9) дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып торганда, әгәр федераль законнарда һәм 
алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең бүтән норматив хокукый 
актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм норматив хокукый 
актларында туктатып тору өчен нигезләр каралмаган булса; 

10) дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда,  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы һәм (яки) дөрес 
булмавы турында күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп иткәндә. 

5.2. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның 
вазыйфаи затының, дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның дәүләт хезмәткәренең, 



 
 

җитәкчесенең карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) шикаять язмача формада 
кәгазьдә яисә электрон формада бирелә. 

Дәүләт хезмәтен алучылар тарафыннан шикаять почта аша, «Интернет» 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, Министрлыкның рәсми сайтыннан 
(http://eco.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль 
хезмәтләр порталыннан (https://uslugi.tatarstan.ru), Дәүләт хезмәтләренең һәм 
муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) бердәм порталыннан (https://gosuslugi.ru), 
күпфункцияле үзәк аша җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул 
иткәндә дә кабул итеп алынырга мөмкин. 

5.3. Шикаятьтә түбәндәгеләр булырга тиеш: 
карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) шикаять ителә торган 

Министрлыкның, Министрлыкның вазыйфаи затының яисә дәүләт граждан 
хезмәткәренең исеме; 

мөрәҗәгать итүче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган 
очракта), яшәгән урыны турында белешмәләр, мөрәҗәгать итүче – юридик затның 
урнашкан урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә телефоны номеры 
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм мөрәҗәгать 
итүчегә җавап җибәрелергә мөмкин булган почта адресы; 

дәүләт хезмәтен күрсәтүче Министрлыкның, аның вазыйфаи затының яисә 
дәүләт граждан хезмәткәренең шикаять ителә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында белешмәләр; 

мөрәҗәгать итүченең Министрлыкның, Министрлык вазыйфаи затының яисә 
дәүләт граждан хезмәткәренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән риза 
булмавын нигезләүче дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең 
дәлилләрен раслый торган документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре 
тапшырылырга мөмкин. 

5.4. Шикаятьне карау чоры – аны теркәүгә алганнан соңгы 15 эш көне эчендә. 
Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның (оешманың), шулай ук дәүләт хезмәтен 
күрсәтүче органдагы вазыйфаи затның яки дәүләт хезмәткәренең мөрәҗәгать итүчедән 
документларны кабул итүдән баш тартуына яисә җибәрелгән хаталарны һәм 
ялгышларны төзәтүдән баш тартуына шикаять белдерелгәндә яисә мондый төзәтмәләр 
кертүнең билгеләнгән вакыты бозылган очракта, – аны теркәүгә алганнан соңгы биш 
эш көне эчендә. 

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

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 
чыгару, дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 
хаталарны һәм ялгышларны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында алуы 
каралмаган түләүләрне кайтарып бирү рәвешендә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла. 
Әлеге пунктның 1 һәм 2 пунктчаларында күрсәтелгән карарны кабул иткән 

көннән соңгы көннән соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача яки, аның ихтыярына 
карап, электрон рәвештә шикаятьне карау нәтиҗәләре турында нигезле җавап 
җибәрелә. 



 
 

Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, җавапта мөрәҗәгать 
итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән юк 
итү максатларында Министрлыкта гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм дәүләт 
хезмәтен алу максатларында алга таба мөрәҗәгать итүче эшләргә тиешле гамәлләр 
турында мәгълүмат күрсәтелә. 

Шикаять канәгатьләндерергә тиешле түгел дип танылган очракта мөрәҗәгать 
итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле аңлатмалар, 
шулай ук кабул ителгән карарга шикаять белдерү тәртибе турында мәгълүмат 
күрсәтелә. 

5.6. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук бозу 
яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны прокуратура органнарына кичекмәстән 
җибәрә.». 

2. Хокукый тәэминат бүлегенә (А.Е.Никулин) шушы боерыкның дәүләт 
теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрелүен 
тәэмин итәргә. 

3. Бу боерык үтәлешен тикшереп тору буенча министр урынбасары 
Ф.Ф.Шакировны җаваплы итеп билгеләргә. 

 
 
 

Министр                                   А.В. Шадриков 


