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Гражданга социаль наем шартнамҽсе буенча муниципаль милектҽге торак урыны 

бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты 

(алга таба – Регламент) муниципаль милектҽ булган гражданга социаль наем 
шартнамҽсе буенча торак урыны бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2. Хезмҽт алучылар: торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ физик затлар 
(алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма 
комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы – Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ 
муниципаль районы Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты Секретаре (алга 
таба - бҥлек).  

1.3.1. Башкарма комитетының урнашу урыны: Архангел бистҽсе авылы, 
Горький урамы, 21 а йорты. 

Эш сҽгатьлҽре:  
дҥшҽмбе – җомга  8.00 – 16.15 сҽгатьлҽрдҽ 
ял кҿннҽре: шимбҽ, якшҽмбе 
Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре 

белҽн билгелҽнҽ. 
Белешмҽ ҿчен телефон 8 (84348) 38-0-40. 
Шҽхес документларны тикшергҽч уздырыла. 
1.3.2. «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – 

«Интернет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: (http:/ www. 
novosheshminsk.tatarstan.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, шулай ук Башкарма комитетның урнашу 
урыны һҽм эш графигы турында мҽгълҥмат бирелергҽ мҿмкин:  

1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр 
турында гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен визуаль һҽм текстлы мҽгълҥмат 
булган мҽгълҥмат стендлары аша. Татарстан Республикасының дҽҥлҽт 
теллҽрендҽ мҽгълҥмат пунктларда (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 
ҽлеге Регламент; 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ 
www. novosheshminsk.tatarstan.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 
(http://uslugi. tatar.ru/);  

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында 
(http:/ www.gosuslugi.ru/); 

http://www.gosuslugi.ru/


 

5) авыл җирлеге Башкарма комитетында: 
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша, электрон почта аша. 
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат 

Башкарма комитет секретаре тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында 
һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен Башкарма комитет биналарында 
мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ: 
Россия Федерациясе Граждан кодексы белҽн 26.01.1996 №14-ФЗ (икенче 

ҿлеш) (алга таба – РФ ГК) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 29.01.1996, 
№ 5, 410 ст.); 

2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак 
кодексы (алга таба – РФ ТК) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 
03.01.2005, № 1 (1 ҿлеш), 14 ст. ); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга 
таба-131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, 
№40, 3822 ст.)); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында " 2010 
елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ 
номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, 
№ 31, 4179 ст.)); 

«Торак урыны социаль наймының типовой шартнамҽсен раслау турында " 
2005 елның 21 маендагы 315 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары 
(алга таба-РФ Хҿкҥмҽтенең 315 номерлы карары) (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 30.05.2005, № 22, 2126 ст.); 

«Социаль наем шартнамҽлҽре буенча бирелҽ торган торак урыннарына 
мохтаҗлар буларак гражданнарны исҽпкҽ алу тҽртибен билгелҽҥ буенча Россия 
Федерациясе субъектлары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары ҿчен методик 
тҽкъдимнамҽлҽрне раслау һҽм мондый гражданнарга социаль наем шартнамҽсе 
буенча торак урыннары бирҥ тҽртибен билгелҽҥ турында» (алга таба – 18 
номерлы Боерык) (тҿзелештҽ һҽм торак-коммуналь хуҗалыгында нормалаштыру, 
№2, 2005 ел) 25 февраль, 18 Россия Федерациясе Региональ ҥсеш министрлыгы 
боерыгы); 

«Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт торак фондыннан һҽм муниципаль торак 
фондыннан социаль наем шартнамҽлҽре буенча гражданнарның аларга торак 
урыннары бирҥ хокукларын гамҽлгҽ ашыру турында " 2007 елның 13 июлендҽге 
31-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба - ТР Законы №31-
ТРЗ) ("Республика Татарстан", № 144, 20.07.2007)); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 
июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 
03.08.2004); 

Яңа Чишмҽ муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-
247 номерлы карары (алга таба Устав); 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл 
җирлеге Советының 2015  нче елның 10 нчы мартындагы 44-91  нче номерлы 
карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы “Архангел авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы (алга таба-
Устав); 



 

Яңа Чишмҽ муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-
248 номерлы карары белҽн кабул ителгҽн «Татарстан Республикасының Яңа 
Чишмҽ муниципаль районы Башкарма комитеты турында» Нигезлҽмҽсе 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл 
җирлеге Башкарма комитетының 2012  нче елның 16 нчы июнендҽге 17 нче 
номерлы Карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ 
муниципаль районы Архангел авыл җирлеге Башкарма комитетының эчке хезмҽт 
тҽртибе кагыйдҽлҽре (алга таба – кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр 
кулланыла: 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең 
читтҽн торып эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты 
нигезендҽ Татарстан Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл 
җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе 
(офис) , карары белҽн расланган Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 22.12.2012 
№1376 Кагыйдҽлҽрен раслау Турында «эшчҽнлеген оештыру буенча кҥп 
функцияле ҥзҽклҽр дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр»; 

техник хата-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн 
һҽм документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры 
килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый 
хата), документлар нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы 
мҽгълҥматлар туры килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки 
арифметик хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - 
гариза) нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау аңлашыла 
(27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт 
бланкта (1нче кушымта) тутырыла). 

 
 
 



 

 
2. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ стандартлары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 
Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки 
талҽпне билгелҽҥче 

норматив акт 

2.1 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
исеме 

Муниципаль милектҽге гражданга социаль наем 
шартнамҽсе буенча торак урыны бирҥ 

п.1 ст.672 ГК РФ; 
ст. 60 ЖК РФ 

2.2 Турыдан-туры муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ 
башкарма-боеру органы исеме 

атарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты 

Устав  

2.3 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы 

Торак урынын социаль найм килешҥе (2 нче кушымта). 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар 

п.1 ст.671 ГК РФ; 
п.1 ст. 60 ЖК РФ; 
постановление 
Правительства РФ № 315 

2.4 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
срогы, шул исҽптҽн муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ 
зарурлыгын исҽпкҽ алып, 
туктатылу мҿмкинлеге Россия 
Федерациясе законнары белҽн 
каралган очракта муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору 
срогы 

Социаль наем шартнамҽсе буенча торак алу ҿчен исҽпкҽ 
кую – гариза биргҽн вакыттан алып 20 кҿн. 

Чират җитҥен кҿтҥ вакыты муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
вакытына керми. 

Социаль наем шартнамҽсе тҿзҥ-ҿч кҿн эчендҽ. 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору 

каралмаган 

 

2.5 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен законнар һҽм башка норматив 
хокукый актлар, шулай ук 
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 
хезмҽтлҽр, аларны алу ысуллары, 
шул исҽптҽн электрон формада, 
аларны тапшыру тҽртибе 
нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге 

Гражданнарны торак урыннарына мохтаҗлар буларак 
исҽпкҽ алу ҿчен: 

1) гариза;  
2) мҿрҽҗҽгать итҥче граждан паспортының һҽм аның 

гаилҽ ҽгъзаларының яисҽ шҽхесне раслаучы башка 
документларның кҥчермҽлҽре; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥче гражданның гаилҽ составы 
турындагы документлар кҥчермҽлҽре (туу турында таныклык, 
никахны теркҽҥ турында таныклык, уллыкка (кызлыкка) алу 
турында Карар, гаилҽ ҽгъзасы һҽм тдп дип тану турында суд 
карары.); 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары 

ст. 6 Закона РТ № 31-ЗРТ 



 

билҽгҽн торак урыннан файдалану хокукын раслый торган 
документлар кҥчермҽлҽре (шартнамҽ, ордер, торак урыны 
бирҥ турында карар һҽм башка документлар); 

5) мҿрҽҗҽгать итҥче гражданны яисҽ аның гаилҽ 
ҽгъзасын торак законнары нигезендҽ чиратсыз торак урыны 
бирҥ хокукына ия гражданнар категориясенҽ кертергҽ нигез 
бирҽ торган документлар: 

- медицина учреждениесеннҽн Медицина белешмҽсе-
граждан гаилҽсе составында хроник авыруның авыр тҿре 
белҽн интегҥче авыру булган очракта, аның белҽн бер 
фатирда бергҽ яшҽҥ мҿмкин булмаганда, Россия 
Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽт биргҽн федераль башкарма 
хакимият органы раслаган исемлек буенча; 

- опека һҽм попечительлек органнарыннан опекун 
билгелҽҥ турында белешмҽ-эшкҽ сҽлҽтсез граждан 
исеменнҽн гамҽлдҽ булган опекуны исҽпкҽ алу турында 
гариза имзаланган очракта; 

- ятим балалар һҽм ата-ана каравыннан мҽхрҥм калган 
балалар, ятим балалар һҽм ата-ана тҽрбиясеннҽн мҽхрҥм 
калган балалар арасыннан булган затлар статусын, мҽгариф 
һҽм башка учреждениелҽрдҽ, шул исҽптҽн социаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ учреждениелҽрендҽ, тҽрбиягҽ алынган гаилҽлҽрдҽ, 
гаилҽ тибындагы балалар йортларында, опека 
(попечительлек) туктатылганда, шулай ук Россия 
Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ хезмҽт тҽмамланганнан 
соң яисҽ иректҽн мҽхрҥм итҥ рҽвешендҽге җҽза ҥтҽҥче 
учреждениелҽрдҽн кайтуларын раслаучы документлар. 

6) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле 
оешмалар тарафыннан бирелгҽн очракта); 

7) мҿрҽҗҽгать итҥче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары 
билҽгҽн торак урыннан файдалану хокукын раслый торган 
документлар кҥчермҽлҽре (шартнамҽ, ордер, торак урыны 
бирҥ турында карар һҽм башка документлар); 

8) 31-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 12, 18, 19 
статьяларында кҥрсҽтелгҽн башка документлар 
(Гражданнарны аз керемлелҽр дип тану ҿчен). 

Барлык документларны да бер ҥк вакытта тҿп нҿсхҽне 



 

бирҥ белҽн кҥчермҽлҽрдҽ тапшырырга киңҽш ителҽ. 
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза 

бирҥче Башкарма комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ 
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма 
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар 
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазьдҽ тҥбҽндҽге ысулларның 
берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышаныч кҽгазе 
нигезендҽ эшлҽҥче зат); 

почта аша җибҽрҥ. 
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 
белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми 
файдаланудагы мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрлҽре 
аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация 
челтҽре һҽм дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 
порталы аша да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелде) 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм 
мҿрҽҗҽгать итҥче тҽкъдим итҽргҽ 
хокуклы башка оешмалар 
карамагында булган һҽм 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
норматив хокукый актлар 
нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге, 
шулай ук аларны алу ысуллары, 
шул исҽптҽн электрон формада, 
аларны дҽҥлҽт органына, җирле 
ҥзидарҽ органына яисҽ ҽлеге 
документлар карамагында булган 
оешмаларга тапшыру тҽртибе 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка 
килҽ: 

1) булган (булган) кҥчемсез милек объектларына 
(гаилҽнең һҽр ҽгъзасына) аерым затның хокуклары турында 
бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ); 

2) шҽхси эшмҽкҽр булып торучы затның керемнҽре 
турында белешмҽлҽр 3-НДФЛ формасы буенча; 

3) физик затның керемнҽре турында мҽгълҥмат формасы 
буенча №2-НДФЛ; 

4) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 
кҥчемсез милек объектына хокукларны кҥчерҥ турында 
Ҿземтҽ (соңгы биш елда (элек Татарстан Республикасыннан 
читтҽ яшҽгҽн вакытта))); 

5) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле ҥзидарҽ 
органнары тарафыннан бирелгҽн очракта); 

6) социаль тҥлҽҥлҽр алу турында мҽгълҥматлар; 
7) торак урыны яшҽҥ ҿчен яраксыз дип тану турында 

Карар. 
Гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны 

 



 

алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 
пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ 
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган 
югарыда аталган документларны талҽп итҥ тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче югарыда кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларны 
ҥз эченҽ алган документларны тапшырмау гариза бирҥчегҽ 
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тормый 

2.7 Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче орган 
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла 
торган хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
килештерҥ талҽп ителгҽн  дҽҥлҽт 
хакимияте органнары (җирле 
ҥзидарҽ органнары) һҽм аларның 
структур бҥлекчҽлҽре исемлеге 

Килешҥ талҽп ителми  

2.8 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле документларны кабул 
итҥдҽн баш тарту ҿчен 
сҽбҽплҽрнең тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 

пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 
килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда 
теркҽлмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга 
мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар; 

4) тиешле органга документлар тапшыру 

 

2.9 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 
туктатып тору яки бирҥдҽн баш 
тарту ҿчен сҽбҽплҽрнең тулы 
исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 
Нигез баш тарту ҿчен: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 

кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм 
(яки) документларда тулы булмаган һҽм (яисҽ) дҿрес 
булмаган мҽгълҥмат бар; 

2) граждан торак урынына мохтаҗ дип таныла алмый 
торган документлар тҽкъдим ителде; 

3) торак шартларын начарайтуга китергҽн гамҽллҽр 
кылган кҿннҽн (биш ел) вакыт (биш ел) ҥтмҽде; 

4) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҥз 
инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, муниципаль 

п.13 Приказа № 18; 
ст.23 Закона № 31-ЗРТ 



 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат 
булмавы турында таныклаучы ведомствоара запроска дҽҥлҽт 
хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ органының яисҽ 
оешманың ведомство карамагындагы органына җавап алуы 

2.10 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн 
ҿчен алына торган дҽҥлҽт 
пошлинасы яки башка тҥлҽҥне алу 
тҽртибе, кҥлҽме һҽм сҽбҽплҽре 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  

2.11 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ , шул 
исҽптҽн мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 
исҽплҽҥ методикасы турында 
мҽгълҥматны да кертеп,  алу 
тҽртибе, кҥлҽме һҽм сҽбҽплҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12  Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында сорау биргҽндҽ һҽм 
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның 
максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 
минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 
тиеш 

 

2.13Мҿрҽҗҽгать итҥченең 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында соравын, шул исҽптҽн 
электрон формада да,  теркҽҥ 
вакыты 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. 
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ 

икенче ял (бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ 

 

2.14 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ 
торган биналарга, гариза 
бирҥчелҽргҽ кҿтҥ һҽм кабул итҥ 
урынына, шул исҽптҽн 
инвалидларны социаль яклау 
турындагы  Россия Федерациясе 
законнары нигезендҽ ҽлеге 
объектларның инвалидлар ҿчен 
тоткарсызлыкны да тҽэмин итеп, 
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе 
турында визуаль, текстлы һҽм 
мультимедияле мҽгълҥмат 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. 
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ 

икенче ял (бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ 

 



 

урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ 
талҽплҽр 

2.15 Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 
мҿмкинлеге  һҽм сыйфатлы  булу 
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 
мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи 
затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге 
һҽм аларның дҽвамлылыгы, 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ 
муниципаль хезмҽт алу 
мҿмкинлеге, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгенең эш 
урыннарында, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең барышы турында, шул 
исҽптҽн мҽгълҥмати-
коммуникацион технологиялҽр 
куллану белҽн дҽ, мҽгълҥмат алу 
мҿмкинлеге 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин 
булуы кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты бинасының 
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында 
урнашуы; 

кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза 
бирҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган биналар 
булу; 

Архангел авыл җирлеге Башкарма комитетының 
мҽгълҥмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында 
тулы мҽгълҥмат булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 
характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 
чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата 
шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең 
бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. 
Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (Алга таба – КФҤ) муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽткҽндҽ КФҤнең ерак урнашкан эш урыннарында 
консультация, документлар кабул итҥ һҽм бирҥне КФҤ 
белгече башкара 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 

 



 

мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан http сайтында 
алырга мҿмкин:/ www. novosheshminsk.tatarstan.ru дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҤлҽрдҽ 

2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе 
турында консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан 
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 
аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында гариза электрон формада бирҥ каралган булса, 
гариза Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм 
порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/) 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, 
аларны ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ 
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ 
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре 

 
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 
2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽр Формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 
4) иҗтимагый торак комиссиясенең торак шартларын тикшерҥ; 
5) килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 
3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 3 нче кушымтада 

кҥрсҽтелгҽн. 
3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 
3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу 

ҿчен Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать 
итҽргҽ хокуклы. 

Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт 
алу ҿчен тапшырыла торган документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да, документлар 
формасына һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, 
тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт. 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында язма гариза тапшыра һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 
документларны Башкарма комитетка тапшыра. Документлар ерактан торып эш урыны 
аша тапшырылырга мҿмкин. Ерактан торып эш урыннары исемлеге 4 нче кушымтада 
китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гариза электрон формада Башкарма 
комитетка электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн 
гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2.Башкарма комитет секретаре, гаризалар кабул итҥне алып баручы, : 
гариза бирҥчелҽрнең шҽхесен билгелҽҥ;  
тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен гариза бирҥчелҽрнең (очракта гамҽллҽр буенча 

доверенность); 
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ;  
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда буйсынучылар, 
дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра: 
махсус журналда гаризалар кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен тапшыру, 

керҽ торган номерга бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн; 

гариза җибҽрҥ карау ҿчен җирлек башлыгына. 
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Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма 
комитет секретаре, документларны кабул итҥне алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 
гаризаны теркҽҥ ҿчен каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул 
итҥдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн 
документлар кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 
гаризалар һҽм документлар кабул итҥ 15 минут эчендҽ; 
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: җирлек башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар. 
3.3.3. Җирлек башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны 

Башкарма комитет секретаренҽ җибҽрҽ. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

Формалаштыру һҽм җибҽрҥ 
3.4.1. Башкарма комитет секретаре электрон формада ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрос җибҽрҽ: 
1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан гамҽлдҽге (имевшиеся) кҥчемсез милек объектларына (гаилҽнең һҽр 
ҽгъзасына) аерым затның хокуклары турында Ҿземтҽ); 

2) шҽхси эшмҽкҽр булып торучы затның 3 НДФЛ формасы буенча керемнҽре 
турында мҽгълҥматлар; 

3) физик затның 2-НДФЛ формасы буенча керемнҽре турында мҽгълҥматлар; 
4) Кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына кҥчҥ турында Ҿземтҽ (соңгы биш елда 
(элек Татарстан Республикасыннан читтҽ яшҽгҽн вакытта))); 

5) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан 
бирелгҽн очракта); 

6) социаль тҥлҽҥлҽр алу турында мҽгълҥматлар; 
7) торак урыны яшҽҥ ҿчен яраксыз дип тану турында Карар. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат тапшыру турында запрослар. 
3.4.2. Башкарма комитет секретаре ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр нигезендҽ соралган Документлар (мҽгълҥмат) 
тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат 
булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ 
ашырыла: 

Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) 
буенча ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш; 

башка тҽэмин итҥчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш 
кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка 
сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм 
федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган органга яки 
оешмага мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: соралган белешмҽлҽр, яки Башкарма комитетка 
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ. 

3.5. Иҗтимагый торак комиссиясенең торак шартларын тикшерҥ  
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1.5.1.Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра: 
тапшырылган документларда булган мҽгълҥматларның дҿреслеген тикшерҥ; 
гаилҽнең хисап эшен рҽсмилҽштерҥ (барлык документларны аерым папкага 

туплау); 
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҥ.  
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма 

комитет секретаре муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында бҽялҽмҽ ҽзерли. 
Нҽтиҗҽ гаилҽ хисап эшенҽ куела. 

гаилҽнең хисап эше юнҽлеше иҗтимагый торак комиссиясе каравына (алга таба – 
комиссия). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гарызнамҽгҽ җавап алганнан 
соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: комиссия каравына юнҽлдерелгҽн исҽпкҽ алу эше. 
3.5.2. Комиссия секретаре мҿрҽҗҽгать итҥченең торак шартларын тикшерҥ буенча 

эшне оештыра. Комиссия гаилҽнең торак шартларын тикшерҽ һҽм тикшерҥ уздырган 
затларның имзалары белҽн таныклана торган торак шартларын тикшерҥ актын тҿзи. 
Тикшерҥ акты Башкарма комитет сҽркатибенҽ җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза алганнан соң ҿч кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: торак шартларын тикшерҥ акты. 
3.5.3. Башкарма комитет секретаре тапшырылган документлар һҽм тикшерҥ 

актлары нигезендҽ социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны бирҥ яки торак 
бирҥдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли һҽм җирлек башлыгына юллый. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 
тҽмамлаганнан соң биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кҥрсҽтмҽ проекты. 
3.5.4. Җирлек башлыгы социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны бирҥ яки 

торак урыны бирҥдҽн баш тарту турында боерыкны раслый һҽм Башкарма комитет 
секретаренҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны 
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: боерык. 
3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 
3.6.1. Башкарма комитет секретаре кабул ителгҽн карар нигезендҽ: 
торак урынның социаль найм килешҥе проектын (алга таба – килешҥ) яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проектын ҽзерли; 
ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҽ һҽм җирлек башлыгына имза сала. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥчегҽ карар биргҽн 

вакыттан алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имза салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 
3.6.2. Җирлек башлыгы килешҥ яки баш тарту турында хат яза һҽм Башкарма 

комитет секретаренҽ юллый. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ яки баш тарту турында хат. 
3.6.3. Башкарма Комитет Секретаре: 
мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 
бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ; 

теркҽҥ журналында килешҥ тҿзи, килешҥдҽ торак урынның гомуми мҽйданы, 
килешҥ тҿзҥ датасын һҽм номерын кҥрсҽтҽ. 



 16 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар документны имзалау кҿнендҽ 
Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең белдерҥ. 
3.6.4. Башкарма комитет секретаре гариза бирҥчегҽ бирҽ яки почта аша 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат җибҽрҽ. 
Килешҥгҽ кул куйганнан соң гариза бирҥчегҽ килешҥ тҿзи, имзаланган һҽм 

килешенгҽн килешҥнең бер нҿсхҽсен гариза бирҥчегҽ тапшыра, икенчесе башкарма 
комитетта катгый хисап бланкы буларак саклауга калдыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: 
15 минут эчендҽ-мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси килҥе очрагында; 
ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң 

бер кҿн эчендҽ, җавап җибҽргҽн очракта, почта аша хат белҽн. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ яки почта буенча 

кире кагу турында хат җибҽрелде. 
3.7. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
3.7.1.  Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤкҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 

хокуклы. КФҤнең ерактан урнашкан эш урынына. 
3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  
3.7.3. КФҤТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 
хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 
3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирҥче Башкарма комитетка тапшыра: 
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 5); 
гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.  
Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза 

гариза гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон 
почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ 
кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

3.8.2. Башкарма комитет секретаре техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризалар 
кабул итҽ, теркҽлгҽн документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка 
тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет секретаренҽ карауга юнҽлдерелгҽн 
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Башкарма комитет секретаре документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе 
булган документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.6 
пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле 
вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул 
куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта аша) документ тапшыру 
мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ (электрон почта аша), анда техник хата бар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки 
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 
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4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы вазыйфаи 
затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥ ҥз эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып 
тора: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 
килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тикшереп тору. 
Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты 

еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга 
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы тикшерҥлҽр) 
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет 
мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм 
карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар тарафыннан 
билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль җирлек башлыгы тарафыннан 
башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирлек башлыгы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап 
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла 
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 
оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 
комитет эшчҽнлеге Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, актуаль 
һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ 
ашырыла. 

 
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе. 

 
5.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына Башкарма 
комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр тҽртиптҽ 
шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 
мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 
вакытын бозу; 
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2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районының норматив хокукый актлары 
белҽн каралмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽллҽрне 
башкару талҽбе; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районы норматив хокукый актлары 
белҽн каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту; 

5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең, 
Татарстан Республикасының, Яңа Чишмҽ муниципаль районының башка норматив 
хокукый актлары белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 
мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн туктау; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда башкарма 
комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яисҽ мондый 
тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 
тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган очракта 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар яисҽ 
мҽгълҥмат булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 
документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ 
кҥрсҽтҥлҽрдҽн баш тартканда кҥрсҽтелмҽгҽн яисҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, кҥрсҽтелгҽн 
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы. 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 
Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, 

Яңа Чишмҽ муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала 
(http://www. novosheshminsk.tezmä .ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 
бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең 
шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 
вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 
җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 
тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 
1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ 

торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи 
затының атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать 
итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итҥченең 
урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры 
(номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм җавап бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш 
почта адресы; 
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3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган карарлары 
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи заты 
яисҽ муниципаль хезмҽткҽр турында мҽгълҥматлар; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ 
муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн 
дҽлиллҽр.  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 
кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 
документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. ТР 
Прокуратурасы фикеренчҽ, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон гариза бирҥче 
тарафыннан шикаятьне имзалау турындагы талҽпне ҥз эченҽ алмый. Прокуратура 
имзасы булмаганда мҿрҽҗҽгать итҥчене идентификациялҽҥ тҽртибе турында нинди дҽ 
булса аңлатма бирҽ алмый. ДБУ «Икътисади һҽм социаль тикшеренҥлҽр ҥзҽге» РФ 
Икътисади ҥсеш министрлыгы аңлатмалары сорашкан, ҽмма ҽлегҽ җавап кермҽгҽн. 

Шуңа кҥрҽ 5.6 пункты буенча карар Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны карап 
тикшерҥгҽ калдырылды. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе тҥбҽндҽге 
карарларның берсен кабул итҽ: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару, 
шулай ук башка рҽвешлҽрдҽ хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул ителгҽн карарны 
юкка чыгару, җибҽрелгҽн актларны тҿзҽтҥ рҽвешендҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең телҽге буенча 
электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать 
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн 
бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган 
гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу 
ҥтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ башкарылырга 
тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш тҥгел дип 
танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, 
шулай ук кабул ителгҽн карарка шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ. 

5.10. Шикаятьне карап тикшерҥ барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 
буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 
прокуратура органнарына җибҽрҽ. 
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1 нче кушымта 
 

 
В   

(муниципаль берҽмлек исеме 
 

 
от 
_____________________________________________
_______________________ (алга таба-гариза 
бирҥче). 
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының 
исеме, паспорт мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча 
теркҽлҥ, телефон) 

 
Гариза 

муниципаль милектҽге гражданга социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны 
бирҥ турында 

 
 Социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны бирҥегезне сорыйм. 
 Торак урынның адресы: муниципаль район( шҽһҽр округы), торак 

пункт____________________ур.________________ җай _________. 
 
 
Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥче граждан паспортының һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының яисҽ 

шҽхесне раслаучы башка документларның кҥчермҽлҽре; 
2) мҿрҽҗҽгать итҥче гражданның гаилҽ составы турындагы документлар 

кҥчермҽлҽре (туу турында таныклык, никахны теркҽҥ турында таныклык, уллыкка 
(кызлыкка) алу турында Карар, гаилҽ ҽгъзасы һҽм тмпны тану турында суд карары.); 

3) мҿрҽҗҽгать итҥче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары билҽгҽн торак урыннан 
файдалану хокукын раслый торган документлар кҥчермҽлҽре (шартнамҽ, ордер, торак 
урыны бирҥ турында карар һҽм башка документлар); 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче гражданны яисҽ аның гаилҽ ҽгъзасын торак законнары 
нигезендҽ чиратсыз торак урыны бирҥ хокукына ия гражданнар категориясенҽ кертергҽ 
нигез бирҽ торган документлар: 

- медицина учреждениесеннҽн Медицина белешмҽсе-граждан гаилҽсе составында 
хроник авыруның авыр тҿре белҽн интегҥче авыру булган очракта, аның белҽн бер 
фатирда бергҽ яшҽҥ мҿмкин булмаганда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽт биргҽн 
федераль башкарма хакимият органы раслаган исемлек буенча; 

- опека һҽм попечительлек органнарыннан опекун билгелҽҥ турында белешмҽ-эшкҽ 
сҽлҽтсез граждан исеменнҽн гамҽлдҽ булган опекуны исҽпкҽ алу турында гариза 
имзаланган очракта; 

- ятим балалар һҽм ата-ана каравыннан мҽхрҥм калган балалар, ятим балалар һҽм 
ата-ана тҽрбиясеннҽн мҽхрҥм калган балалар арасыннан булган затлар статусын, 
мҽгариф һҽм башка учреждениелҽрдҽ, шул исҽптҽн социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
учреждениелҽрендҽ, тҽрбиягҽ алынган гаилҽлҽрдҽ, гаилҽ тибындагы балалар 
йортларында, опека (попечительлек) туктатылганда, шулай ук Россия Федерациясе 
Кораллы Кҿчлҽрендҽ хезмҽт тҽмамланганнан соң яисҽ иректҽн мҽхрҥм итҥ рҽвешендҽге 
җҽза ҥтҽҥче учреждениелҽрдҽн кайтуларын раслаучы документлар. 

5) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле оешмалар тарафыннан 
бирелгҽн очракта); 
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6) мҿрҽҗҽгать итҥче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары билҽгҽн торак урыннан 
файдалану хокукын раслый торган документлар кҥчермҽлҽре (шартнамҽ, ордер, торак 
урыны бирҥ турында карар һҽм башка документлар); 

7) 31-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 12, 18, 19 статьяларында 
кҥрсҽтелгҽн башка документлар (Гражданнарны аз керемлелҽр дип тану ҿчен). 

Документларның кҥчермҽлҽрен бирергҽ ышвндырам. 

    

 

 

 

(датасы)  (имза)   (ФИО)  
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ТОРАК УРЫННЫҢ СОЦИАЛЬ НАЙМЫНА ТИПОВОЙ КИЛЕШҤ 

 
№ ________________ 

 
________________________  ____          «__» _______________ 201_ г. 
(муниципаль берҽмлек исеме)         (датасы) 
 
_______________________________________________________, 
      (Россия Федерациясе дҽҥлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органы, Россия Федерациясе 
субъекты дҽҥлҽт хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ башка идарҽ итҥче зат 
исеме) 
Торак урын милекчесе исеменнҽн гамҽлдҽ булган       
            
           (милекчене кҥрсҽтергҽ: Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъекты, 
муниципаль берҽмлек) 
нигезендҽ        от "__" __________ г. № ___, 
                  (вҽкалҽтле документ исеме) 
алга таба яллаучы, бер яктан, һҽм 
гражданин (ка)           ____, 
                                                           (фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 
алга таба яллаучы дип аталачак, икенче яктан, торак урыны бирҥ турындагы карар 
нигезендҽ"__" ________ 201_ ел№ _____________ нижеследующий турында ҽлеге 
килешҥ тҿзеделҽр. 
I. Килешҥ предметы 
 
    1. Наймодатель яллаучыга һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына сроксыз владение һҽм 
изолированное торак бина файдалануга тапшыра       
          
                              (дҽҥлҽт, муниципаль-кирҽкле кҥрсҽтергҽ) 
___ бҥлмҽлҽрдҽн торган милекчелек ______________________ 
гомуми мҽйданы _____ кв. метр булган фатир (йорт), шул исҽптҽн торак 
_____ кв. метр, тҥбҽндҽге адрес буенча: 
_____________________________________________ 
йорт______, корпус № _____________, фатир № ____________, анда яшҽҥ ҿчен, шулай ук 
тҥлҽҥ ҿчен коммуналь хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне тҽэмин итҽ: (электр белҽн тҽэмин итҥ, газ 
белҽн тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн 
          
 _______________(җылылык)), 

              
шул исҽптҽн каты ягулык сатып алу һҽм китерҥ 
             . 
.                  мич җылыту, - кҥрсҽтергҽ кирҽк) 
2. Бирелҽ торган торак урыны, аның техник торышы, шулай ук анда булган санитар-

техник һҽм башка җиһазларның характеристикалары торак бинаның техник паспортында 
кҥрсҽтелгҽн. 

3. Яллаучы белҽн берлектҽ торак бинага гаилҽнең тҥбҽндҽге ҽгъзалары керҽ: 
Бер) ______________________________________________________________; 
           (гаилҽ ҽгъзасы фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм туганлык дҽрҽҗҽсе 

белҽн Нанимаателем) 
Ике) ______________________________________________________________; 
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           (гаилҽ ҽгъзасы фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм туганлык дҽрҽҗҽсе 
белҽн Нанимаателем) 

3) ______________________________________________________________. 
           (гаилҽ ҽгъзасы фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм туганлык дҽрҽҗҽсе 

белҽн Нанимаателем) 
II. Якларның бурычлары 
 
4. Яллаучы бурычлы: 
а) агымдагы ремонт ҥткҽрелгҽн торак урыны торак фондта яңа файдалануга 

тапшырылган торак фондта бирелҽ торган очраклардан тыш, ҽлеге шартнамҽгҽ кул 
куелган кҿннҽн соң 10 кҿннҽн дҽ артмаган акт буенча Наймодательдҽн, торак урыны, 
шулай ук торак урыны яңа файдалануга тапшырылган социаль наем шартнамҽсе ягыннан 
бирелҽ торган очраклардан тыш, ҽлеге шартнамҽгҽ имза салынган кҿннҽн башлап 10 
кҿннҽн дҽ артмаган срокта (актта актны тҿзҥ датасын, реквизитларын һҽм социаль наем 
шартнамҽсе ягыннан гына карап торырга тиеш, аның буенча торак урыны тапшырыла 
торган торак урыны, шулай ук, агымдагы ремонт ҥткҽрҥ датасын, торак урынның яшҽҥ 
ҿчен яраклылыгы турында мҽгълҥмат, акт тҿзегҽн якларның имзалары); 

б) торак биналардан файдалану кагыйдҽлҽрен ҥтҽргҽ; 
в) торак бинаны аның билгелҽнеше нигезендҽ кулланырга; 
г) торак бинаны, санитар-техник һҽм башка җиһазларны тҿзек хҽлдҽ тоту, аларның 

сакланышын тҽэмин итҥ. Торак бина яки санитар-техник һҽм башка җиһазларның тҿзек 
булмавы ачыкланган очракта, аларны бетерҥ һҽм кирҽк булган очракта, наймодатель яки 
тиешле идарҽче оешмага хҽбҽр итҥ мҿмкин булган чаралар кҥргҽндҽ; 

д) кҥпфатирлы йортта торак бинаны, гомуми милекне, тҿзеклҽндерҥ объектларын 
чиста һҽм тҽртиптҽ тотарга; 

е) билҽгҽн торак бинага агымдагы ремонт ясау. 
Эшкҽ алучы тарафыннан ҥз хисабына башкарыла торган торак бҥлмҽнең агымдагы 

ремонтына тҥбҽндҽге эшлҽр керҽ: стеналарны агарту, буяу һҽм каплау, тҥшҽмнҽр, 
идҽннҽрне, ишеклҽрне, тҽрҽзҽ тҿплҽрен, эчке яктан тҽрҽзҽлҽрне, радиаторларны буяу, 
шулай ук тҽрҽзҽ һҽм ишек җиһазларын алмаштыру, фатир эчендҽге инженерлык 
җиһазларын (электр ҥткҽргечлҽрен, салкын һҽм кайнар су белҽн тҽэмин итҥ, җылылык 
белҽн тҽэмин итҥ) ремонтлау. 

Кҥрсҽтелгҽн эшлҽрне башкару кҥпфатирлы йортта гомуми милекнең аерым 
конструктив элементлары яисҽ анда җиһазларның тҿзек булмавы яисҽ йортка капиталь 
ремонт ясау белҽн бҽйле булса, алар наймодатель хисабына башкарыла; 

ж) Россия Федерациясе торак законнарында каралган тиешле килештерҥ алынмыйча 
торак урынын ҥзгҽртеп коруны һҽм (яисҽ) ҥзгҽртеп планлаштыруны башкармаска; 

з) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ расланган бҽялҽр һҽм тарифлар 
буенча торак урыны һҽм коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вакытында һҽм 
тулы кҥлҽмдҽ тҥлҽҥне кертергҽ. 

Торак урыны һҽм (яки) коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ билгелҽнгҽн 
вакытка кертелмҽгҽн очракта, эшкҽ алучы яллаучыга Россия Федерациясе Торак кодексы 
белҽн билгелҽнгҽн кҥлҽмдҽ пеня тҥли, бу яллаучыны тиешле тҥлҽҥлҽрне тҥлҽҥдҽн азат 
итми; 

һҽм) Россия Федерациясе Торак кодексы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, ул яши торган 
йортны капиталь ремонтлау яки реконструкциялҽҥ вакытында (ремонт яисҽ 
реконструкция яллаучыны чыгармыйча гына ҥткҽрелҽ алмый) ҥз гаилҽсе ҽгъзалары 
белҽн санитар һҽм техник талҽплҽргҽ җавап бирҽ торган торак урынына кҥчҽргҽ; 

к) ҽлеге килешҥне ҿзгҽн вакытта наймодателя акт буенча торак бинаны, санитар-
техник һҽм башка җиһазларны тиешле хҽлдҽ бушатканда, эшкҽ алучы тарафыннан 
җитештерелмҽгҽн һҽм аның бурычлары булган торак бҥлмҽсен, санитар-техник һҽм 
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башка җиһазларны тҥлҽҥ яки аны ҥз хисабына җитештерҥ бурычын тҥли, шулай ук торак 
урыны һҽм коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥ буенча бурычларын тҥли; 

л) ҽлеге килешҥ яклар тарафыннан алдан килештерелгҽн вакытта наймодатель 
хезмҽткҽрлҽренең яисҽ аның вҽкалҽтле затларының, дҽҥлҽт кҥзҽтчелеге һҽм торак 
урынының техник һҽм санитар торышын карау ҿчен, килешҥ ҿзелгҽн очракта, кирҽкле 
ремонт эшлҽрен башкару ҿчен, ҽ авариялҽрне бетерҥ ҿчен кирҽкле булган санитар-
техник һҽм башка җайланмаларның вҽкиллҽре билҽп торган торак урынына рҿхсҽт 
итҽргҽ-телҽсҽ кайсы вакытта; 

м) Наймодателенҽ социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыныннан файдалану 
хокукын бирҽ торган нигезлҽрнең һҽм шартларның ҥзгҽрҥе турында хҽбҽр итҽргҽ, мондый 
ҥзгҽрешлҽр кҿннҽн 10 эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча; 

н) Россия Федерациясе Торак кодексы һҽм федераль законнар белҽн каралган 
башка бурычларны ҥтҽргҽ. 

5. Наймодатель бурычлы: 
а) ҽлеге шартнамҽгҽ кул куелган кҿннҽн соң 10 кҿн эчендҽ яллаучыга башка 

затларның хокукларыннан ирекле һҽм яшҽҥ ҿчен яраклы торак бинаны янгын 
куркынычсызлыгы талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган хҽлдҽ, санитар-гигиена, экологик һҽм 
башка талҽплҽргҽ туры килҽ торган хҽлдҽ тапшырырга; 

б) социаль наем шартнамҽсе буенча тапшырылган торак бина урнашкан кҥпфатирлы 
йортта гомуми милекне тиешле тҽртиптҽ һҽм ремонтлауда катнашырга; 

в) торак бинага капиталь ремонт ясарга. 
Наймодатель тарафыннан кҥпфатирлы йорттагы торак урынын, гомуми мҿлкҽтне, 

торак урынында булган санитар-техник һҽм башка җайланмаларны ҥз вакытында 
файдалануга тапшырылган капиталь ремонтны ҥз вакытында башкармаган яки тиешенчҽ 
ҥтҽмҽгҽн очракта, яллаучы торак урыны ҿчен тҥлҽҥне киметҥне яки кҥпфатирлы йорттагы 
гомуми мҿлкҽтнең кимчелеклҽрен юкка чыгару ҿчен ҥз чыгымнарын каплауны, яисҽ ҽлеге 
бурычны тиешенчҽ башкармаган очракта, наймодатель тарафыннан тиешле ҥтҽлмҽгҽн 
яки ҥтҽлмҽгҽн зыянны каплауны талҽп итҽргҽ хокуклы; 

г) Россия Федерациясе Торак кодексында каралган тҽртиптҽ, йортны капиталь 
ремонтлау яки ҥзгҽртеп кору (ремонт яисҽ реконструкция ҥткҽрҥ яллаучыны эштҽн 
чыгармыйча гына башкарылырга мҿмкин булмаганда) санитар һҽм техник талҽплҽргҽ 
җавап бирҥче маневрлы Фондның торак бинасын эшкҽ алучыга һҽм аның гаилҽ 
ҽгъзаларына бирергҽ. 

Яллаучыны һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын маневр фондының торак бинасына кҥчерҥ 
һҽм кире (капиталь ремонт яки реконструкция тҽмамланганнан соң) наймодатель 
акчалары хисабына башкарыла; 

д) эшкҽ алучыга капиталь ремонт ҥткҽрҥ яки тҿзеклҽндерҥ эшлҽре башланырга 30 
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча хҽбҽр итҽргҽ; 

е) йортны, санитар-техник һҽм башка җайланмаларны кышкы шартларда 
эксплуатациялҽҥгҽ вакытында ҽзерлҽҥдҽ катнаша; 

ж) ҽлеге Килешҥдҽ каралган коммуналь хезмҽтлҽрне тиешле сыйфатта кҥрсҽтҥне 
тҽэмин итҥ; 

з) кҥрсҽтелҽ торган торак-коммуналь хезмҽтлҽрнең сыйфатын контрольдҽ тоту; 
и) торакларны карап тоту, ремонтлау, торак урыннарны наемга, коммуналь 

хезмҽтлҽргҽ тарифлар, куллану нормативлары, кҥрсҽтелгҽн торак-коммуналь хезмҽтлҽр 
ҿчен исҽп-хисап тҽртибе ҥзгҽргҽннҽн соң 3 эш кҿне эчендҽ бу хакта яллаучыга хҽбҽр 
итҽргҽ; 

к) хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм эшлҽрне тиешле сыйфатта һҽм (яки) билгелҽнгҽн 
озынлыктан артып киткҽн тҽнҽфеслҽр белҽн башкарган очракта, вҽкалҽтле затка торак 
урыны һҽм коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥне яңадан исҽплҽргҽ яки тапшырырга; 

л) ҽлеге Килешҥне ҿзгҽннҽн соң торак урыны тапшыру акты буенча Эшкҽ алучының 
торак урынын билгелҽнгҽн вакытка кабул итҽргҽ; 
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м) Россия Федерациясе законнарында каралган башка вазыйфаларны башкару. 
III. Якларның хокуклары 
6. Яллаучы хокуклы: 
а) кҥпфатирлы йортның гомуми милегеннҽн файдаланырга; 
б) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башка затларның торак 

урынында яшҽҥне рҿхсҽт итҽргҽ, вакытлыча яшҽҥчелҽрнең торак урынында яшҽвен 
рҿхсҽт итҽргҽ, торак бинаны поднаемга тапшырырга, билҽгҽн торак урыны алмашын яки 
алыштыруны гамҽлгҽ ашырырга. 

Балигъ булмаган балаларның ата-аналарына, башка гаилҽ ҽгъзаларының һҽм 
Наймодчикның ризалыгы талҽп ителми; 

в) вакытлыча булмаганда аның һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының торак урыны хокукын 
саклап калу; 

г) Наймодательдҽн торак бинага капиталь ремонт ясауны, кҥпфатирлы йортта 
гомуми милекне тотуда тиешле катнашуны, шулай ук ҽлеге Килешҥдҽ каралган 
коммуналь хезмҽтлҽрне тиешле сыйфатта кҥрсҽтҥне талҽп итҥне талҽп итҽргҽ; 

д) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн очракларда, ҽлеге Килешҥне 
ҥзгҽрткҽндҽ, гаилҽ ҽгъзаларын яллаучы белҽн бергҽ яшҽҥче язмача килешҥ талҽп итҽргҽ; 

е) гаилҽ ҽгъзаларын яллаучы белҽн бергҽ яшҽҥче язма ризалыгы белҽн ҽлеге 
килешҥне телҽсҽ кайсы вакытта ҿзҽргҽ; 

ж) Россия Федерациясе Торак кодексында һҽм федераль законнарда каралган торак 
урыннан файдалану буенча башка хокукларны гамҽлгҽ ашырырга. 

7. Гаилҽ ҽгъзалары Нанимателя, аның белҽн бергҽ яшҽҥче, ия тигез белҽн 
Нанимателем хокук һҽм бурычлары, вытекающие берсе ҽлеге килешҥ. Гаилҽнең эшкҽ 
сҽлҽтле ҽгъзалары ҽлеге килешҥдҽн килеп чыга торган йҿклҽмҽлҽр буенча эшкҽ алучы 
белҽн саллы җаваплылык тота. 

8. Наймодатель хокуклы: 
а) торак урыны һҽм коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен вакытында тҥлҽҥ кертҥне талҽп 

итҽргҽ; 
б) ҽлеге шартнамҽнең яклар тарафыннан алдан килешенгҽн вакытта, ҥз 

хезмҽткҽрлҽре яки торак бинаның техник һҽм санитар торышын карау ҿчен, кирҽкле 
ремонт эшлҽрен башкару ҿчен, килешҥ ҿзелгҽн очракта, ҽ авариялҽрне бетерҥ ҿчен-
телҽсҽ кайсы вакытта торак бинага кертҥне талҽп итҽргҽ;  

в) ҽгҽр тиешле торак бинаның гомуми мҽйданы гаилҽнең 1 ҽгъзасына туры килҽ 
торган нормадан ким булса, яллаучы белҽн шҿгыльлҽнҽ торган торак урынына аның 
белҽн бергҽ яшҽҥче гаилҽ ҽгъзалары буларак керҥне тыю. 

 
IV. Килешҥне ҥзгҽртҥ, ҿзҥ һҽм туктату тҽртибе 

 
9. Ҽлеге килешҥ якларның килешҥе буенча телҽсҽ кайсы вакытта Россия 

Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥзгҽртелергҽ яки ҿзелергҽ мҿмкин. 
10. Яллаучы һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары башка яшҽҥ урынына чыкканда ҽлеге 

килешҥ чыгу кҿненнҽн ҿзелгҽн булып санала. 
11. Наймодатель талҽбе буенча ҽлеге килешҥне суд тҽртибендҽ тҥбҽндҽге 

очракларда ҿзҽргҽ мҿмкин: 
а) торак яллаучының билгелҽнеше буенча файдалануы; 
б) торак бинаны наемга алучы яки башка гражданнар белҽн җимерҥ яки зыян китерҥ, 

аларның гамҽллҽре ҿчен ул җавап бирҽ; 
в) кҥршелҽрнең хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен системалы бозу, ул бер 

торак бинада бергҽ яшҽҥ мҿмкинлеге бирҽ; 
г) торак урыны һҽм (яки) коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥ яллаучы тарафыннан 6 

айдан артык тҥлҽнмҽгҽн. 
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12. Ҽлеге Шартнамҽ Россия Федерациясе Торак кодексында каралган башка 
очракларда суд тҽртибендҽ ҿзелергҽ мҿмкин. 

 
V. Башка шартлар 

 
13. Яклар арасында ҽлеге килешҥ буенча барлыкка килергҽ мҿмкин булган бҽхҽслҽр 

Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ хҽл ителҽ. 
14. Ҽлеге килешҥ 2 нҿсхҽдҽ тҿзелгҽн, аларның берсе Наймодательдҽ, икенчесе - 

яллаучы. 
 
Наймодатель                     Наниматель       
     (подпись)                                    (подпись) 
 
М.П. 
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3 нче кушымта 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ 

муниципаль районы Архангел авыл 
җирлеге Башкарма комитеты 

башлыгына 
__________________________ 

 
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында 

гариза 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
______________________________________________________________________ 

(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы) 
Язылган:_________________________________________________________________ 
Дҿрес мҽгълҥматлар:__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 
тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥегезне сорыйм.  
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1. 
2. 
3. 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта 
мондый карарны  
электрон документны E-mail адресына:_______________; 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьне почта адресы буенча: 
___________________________________________________________________. җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне, шул 
исҽптҽн автоматлаштырылган режимда,  кертеп, ,шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥне 
(муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, 
туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, 
блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп),  шулай ук мин тҽкъдим иткҽн  затның 
ризалыгын раслыйм. 
Гаризага кертелгҽн минем шҽхесемҽ һҽм мин тҽкъдим иткҽн затка кагылышлы 
мҽгълҥматларны дҿрес дип саныйм. Гаризага кушымта итеп бирелгҽн документлар 
(документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе кануннары белҽн билгелҽнгҽн 
талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы 
мҽгълҥматлар дҿрес.  
 Муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша бирелгҽн сораштыруда 
катнашырга ризалык бирҽм: _______________________ 
______________  _________________ ( ________________) 
  (дата)                                                        (имза)    (Ф.И.О.) 
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Кушымта  
(белешмҽ)  

 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы 
вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел  авыл җирлеге башкарма комитеты 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 

Башкарма комитет 

сҽркатибе 

8(84348) 38-0-40 Arhan.Nsm@tatar.ru 

 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 

Советы 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 
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2 нче кушымта 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ 
муниципаль районы Архангел авыл 
җирлеге башкарма комитеты 
карарыны карата 2019 елның 27 
марты №8 

 
 

Адресларны бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
административ регламентын 

 
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

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

Регламент) адресларны бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт).  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-
мҿрҽҗҽгать итҥче). 

Объектка адресация адресы бирҥ яки аның адресын гамҽлдҽн чыгару турында 
гариза (алга таба - гариза) объектның хуҗасы тарафыннан адресация буенча адресация 
яисҽ объектка тҥбҽндҽге тапшыру хокукына ия зат тарафыннан тапшырыла: 

а) хуҗалык алып бару хокукы; 
б) оператив идарҽ итҥ хокукы; 
в) гомерлек мирас белҽн идарҽ итҥ хокукы;г) право постоянного (бессрочного) 

пользования. 
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 

Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) 
тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы – Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Шахмай авыл җирлеге башкарма комитеты Секретаре (алга таба - бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитет урнашкан урын: Архангел бистҽсе авылы, Горький урамы, 
21 а йорты. 

Эш графигы:  
дҥшҽмбе – җомга: 8.00 дҽн 16.15 гҽ кадҽр;  
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 
Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 
Белешмҽ телефоны: 8 (84348) 38-0-40. 
Узу документлар буенча удостоверяющим шҽхес. 
1.3.2. «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – 

«Интернет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: (http:/ www. 
novosheshminsk.tatarstan.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, шулай ук бҥлекнең урнашу урыны һҽм эш 
графигы турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:  

1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында 
гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен визуаль һҽм текстлы мҽгълҥмат булган мҽгълҥмат 
стендлары аша.  
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Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽ мҽгълҥмат пунктларда (пунктчаларда) 
булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент; 

2) " Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ 
novosheshminsk.tatarstan.ru); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 
(http://uslugi. tatar.ru/);  

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/ 
www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлек): 
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – кҽгазьдҽ 

почта аша, электрон почта аша. 
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ 
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ: 
Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн 25.10.2001 №136-ФЗ (алга таба – РФ ҖК) 

(РФ законнары җыелышы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.); 
Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ (алга 

таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); 
"Федераль мҽгълҥмат адреслы системасы турында һҽм «Россия Федерациясендҽ 

җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга 
ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында «2013 елның 28 декабрендҽге 443-ФЗ номерлы Федераль 
закон (алга таба – 28.12.2013 №443-ФЗ Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 
30.12.2013, № 52 (I ҿлеш), 7008 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ 
номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.)); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.));  

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 19.11.2014 ел, №1221 карары белҽн расланган 
адресларны бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм юкка чыгару кагыйдҽлҽре (алга таба – кагыйдҽлҽр) 
(хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru 24.11.2014,); 

Планлаштыру структурасы элементлары, урам-юл челтҽре элементлары, 
адресация объектлары элементлары, биналар (корылмалар), адреслары реквизитлары 
буларак файдаланыла торган урыннар элементлары исемлеге Россия Федерациясе 
Финанс министрлыгының 2015 елның 5 ноябрендҽге 171н номерлы боерыгы (алга таба – 
исемлек) белҽн расланган (хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы) 
http://www.pravo.gov.ru 15.12.2015); 

Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2015 елның 5 ноябрендҽге 171н 
номерлы боерыгы (алга таба – кыскарту кагыйдҽлҽре) белҽн расланган адресланган 
элементларга кыскартылган исем бирҥ кагыйдҽлҽре (хокукый мҽгълҥматның рҽсми 
интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru 15.12.2015); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 

Яңа Чишмҽ муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-247 
номерлы карары (алга таба Устав); 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
Советының 2015  нче елның 10 нчы мартындагы 44-91  нче номерлы карары белҽн кабул 
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ителгҽн Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы “Архангел авыл 
җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы (алга таба-Устав);  

«Яңа Чишмҽ муниципаль районы Башкарма комитеты турында» 2006 елның 18 
февралендҽге 6-44 номерлы нигезлҽмҽ (алга таба - Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Советы карары) белҽн расланган нигезлҽмҽ (алга таба-ИК турында Нигезлҽмҽ); 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
Башкарма комитетының 2012  нче елның 16 нчы июнендҽге 17 нче номерлы Карары 
белҽн расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел 
авыл җирлеге Башкарма комитетының эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре (алга таба – 
кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 
«ТР Электрон Хҿкҥмҽте» - Татарстан Республикасы Электрон документлар 

ҽйлҽнеше системасы, Интернетта адрес: https://intra.tatar.ru. 
адрес - объектның Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыру принциплары 

нигезендҽ структуралаштырылган һҽм ҥз эченҽ шул исҽптҽн планлаштыру структурасы 
элементлары (кирҽк булганда), урам-юл челтҽре элементлары, шулай ук санлы һҽм (яки) 
хҽрефле-санлы адресация объектының урнашу урынын тасвирлау, аны 
идентификациялҽргҽ мҿмкинлек бирҽ торган адресация объектының цифралы һҽм (яисҽ) 
цифралы-санлы билгелҽмҽсен ала; 

дҽҥлҽт адреслы реестры - адреслар турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат ресурсы; 

адресация объекты-бер яки берничҽ кҥчемсез милек объекты, шул исҽптҽн җир 
кишҽрлеклҽре, яки Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн адреслана 
торган адресларны бирҥ, ҥзгҽртҥ, гамҽлдҽн чыгару кагыйдҽлҽре белҽн каралган очракта; 

федераль мҽгълҥмат адрес системасы - дҽҥлҽт адреслы реестрын 
формалаштыруны, алып баруны һҽм куллануны тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасы; 

"адресланган элементлар" - ил, Россия Федерациясе субъекты, муниципаль 
берҽмлек, торак пункт, урам-юл челтҽре элементы, планлаштыру структурасы элементы 
һҽм адресация объекты идентификация элементы (элементлары) ; 

"адресация объектының идентификацион элементлары" - җир участогы номеры, 
тҿзелеп бетмҽгҽн биналар (корылмалар), биналар һҽм объектлар тҿрлҽре һҽм 
номерлары; 

"дҽҥлҽт адреслы реестрында адресация объектының уникаль номеры" - Дҽҥлҽт 
адрес реестрында адресация объекты адресы буенча бирелҽ торган язылу номеры; 

"планлаштыру структурасы элементы" - зона (массив), район (шул исҽптҽн торак 
район, микрорайон, квартал, сҽнҽгать районы), коммерцияле булмаган бакчачылык, 
яшелчҽчелек һҽм дача берлҽшмҽлҽре урнаштыру территориялҽре; 

"урам-юл челтҽре элементы" - урам, проспекты, тыкрык, юл, яр буе, мҽйдан, 
бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея һҽм башкалар. 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 
торып эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре 
эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы 
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге территориаль аерымланган 
структур бҥлекчҽсе (офис) , карары белҽн расланган Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 
22.12.2012 №1376 Кагыйдҽлҽрен раслау Турында «эшчҽнлеген оештыру буенча кҥп 
функцияле ҥзҽклҽр дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр»;  

техник хата-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 
документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽҥгҽ 
китергҽн хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), 
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документлар нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматлар туры 
килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза) 
нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-
ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) 
тутырыла. 

Ҽлеге регламент гамҽлгҽ ашырыла торган кҥчемсез милек объектларына кагыла, 
аларга тҥбҽндҽгелҽр керҽ: капиталь тҿзелеш объектлары (биналар, тҿзелмҽлҽр, 
корылмалар), тҽмамланмаган тҿзелеш объектлары һҽм капиталь тҿзелеш 
максатларында бирелгҽн җир участоклары. 

Ҽлеге Регламентның гамҽлдҽ булуы кагылмый: 
 - ваклап сату челтҽрлҽре объектлары (сҽҥдҽ һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсенең 

стационар һҽм стационар булмаган объектлары); 
- автомобиль транспорты стоянкалары (кҥп катлы стоянкадан тыш); 
-металл һҽм аерым торучы капиталь гаражлар (гараж-тҿзелеш кооперативларыннан 

тыш); 
- гамҽлдҽге яки урнаштырылган объектлар ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлеклҽре. 
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартлары 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 
Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне 

билгелҽҥче норматив акт 

2.1 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ исеме Адреслар бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм аннулирование  ГрК РФ; 
ЗК РФ 

2.2 Турыдан-туры муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-
боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты 

Положение об ИК 

2.3 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы 

1. Карар (боерык) бирҥ, ҥзгҽртҥ объектка адресации 
адреслары яки аннулировании аның адресын (кушымта №2). 

2. Карар кире кагу турында объектка адресации адреслары 
яки аннулировании аның адреслары (кушымта № 3) 

П.39 Правил 

2.4 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы, 
шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга 
мҿрҽҗҽгать итҥ зарурлыгын исҽпкҽ 
алып, туктатылу мҿмкинлеге Россия 
Федерациясе законнары белҽн 
каралган очракта муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥне туктатып тору срогы 

Гариза бирҥ кҿнен дҽ кертеп , 16 кҿн эчендҽ. 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору 

каралмаган 

Пункт 37 Правил 

2.5 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
законнар һҽм башка норматив 
хокукый актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать 
итҥче тарафыннан тапшырылырга 
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри 
булган хезмҽтлҽр, аларны алу 
ысуллары, шул исҽптҽн электрон 
формада, аларны тапшыру тҽртибе 
нигезендҽ кирҽкле документларның 

1) гариза (1нче кушымта); 
2) шҽхесне раслаучы документлар; 
3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать 

итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн) 
4) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрында 

теркҽлмҽгҽн объект (объектлар) адресация документларын 
хокук билгелҽҥче һҽм (яисҽ) дҿрес раслый торган документлар; 

5) адресация объекты барлыкка килгҽн кҥчемсез милек 
объектларының кадастр паспортлары (кҥчемсез милек 
объектларын бер һҽм аннан да кҥбрҽк яңа адресация 

Пункт 34 Правил 
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тулы исемлеге объектлары барлыкка килгҽн очракта)); 
6) объект тҿзелешенҽ рҿхсҽт адресация (тҿзелеп килҥче 

объектлар адресациясе адресын биргҽндҽ) һҽм (яки) объектны 
файдалануга тапшыруга рҿхсҽт язуы; 

7) тиешле территориянең кадастр планында яисҽ кадастр 
картасында объектны урнаштыру схемасы (җир кишҽрлегенҽ 
адрес бирелгҽн очракта)); 

8) адресация объектының кадастр паспорты (объектка 
адресация бирелгҽн очракта, кадастр исҽбенҽ куелган 
адресация); 

9) бинаны ҥзгҽртеп корганда һҽм (яки) яңадан 
планлаштырганда, бер һҽм аннан да кҥбрҽк яңа объект 
барлыкка килҥгҽ китерҽ торган адресация кабул итҥ комиссиясе 
акты (кҥчемсез милек объектларын (биналарны) бер һҽм аннан 
да кҥбрҽк яңа объект барлыкка килгҽн очракта адресациялҽҥ); 

Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиллҽре) гариза 
биргҽндҽ, ҽгҽр мондый документлар дҽҥлҽт хакимияте органы, 
җирле ҥзидарҽ органы яисҽ дҽҥлҽт органнары яисҽ җирле 
ҥзидарҽ органнары карамагында булган оешмалар карамагында 
булмаса, аңа югарыда кҥрсҽтелгҽн документларны теркҽргҽ 
хокуклы 

Кагыйдҽлҽрнең 34 пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар, 
вҽкалҽтле органга электрон документлар рҽвешендҽ 
тапшырыла, мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) 
тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 
кулланып таныклана. 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирҥче 
Башкарма комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 
Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми 
сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза 
бирҥче тарафыннан кҽгазьдҽ тҥбҽндҽге ысулларның берсе 
белҽн тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышаныч кҽгазе 
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нигезендҽ эшлҽҥче зат); 
почта отправлением белҽн описью кертемнҽр һҽм 

уведомлением турында тапшыру. 
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн 
имзаланган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми 
файдаланудагы мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрлҽре аша, 
шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽре 
һҽм дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша 
да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелде). 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ 
органнары һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 
тҽкъдим итҽргҽ хокуклы башка 
оешмалар карамагында булган һҽм 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
норматив хокукый актлар нигезендҽ 
кирҽкле документларның тулы 
исемлеге, шулай ук аларны алу 
ысуллары, шул исҽптҽн электрон 
формада, аларны дҽҥлҽт органына, 
җирле ҥзидарҽ органына яисҽ ҽлеге 
документлар карамагында булган 
оешмаларга тапшыру тҽртибе 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ: 
1) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ 

(кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем 
ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган)); 

2) кҥчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм 
теркҽлгҽн хокуклары турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 
реестрыннан ҿземтҽ; 

3) торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаган 
бинага кҥчерҥ турында җирле ҥзидарҽ органы карары (урнашу 
адресы бирелгҽн очракта, мондый адресны ҥзгҽртҥ һҽм юкка 
чыгару аны торак бинадан торак булмаган бинага яки торак 
булмаган бинага кҥчерҥ аркасында); 

4) Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "а" пунктчасында 
кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация адресы исҽптҽн 
тҿшерелгҽн кҥчемсез милек объектының тҿп 
характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында бердҽм 
дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ); 

5) адресация объекты буенча соратып алына торган кҥчемсез 
мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт кадастрында булмавы турында 
хҽбҽрнамҽ (Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "б" пунктчасында 
кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация адресы юкка 
чыгарылган очракта). 

 
Гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу 
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ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты 
белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ 
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган югарыда 
аталган документларны талҽп итҥ тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче югарыда кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларны ҥз 
эченҽ алган документларны тапшырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт 
кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тормый. 

2.7 Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 
гамҽлгҽ ашырыла торган хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен килештерҥ талҽп ителгҽн  
дҽҥлҽт хакимияте органнары (җирле 
ҥзидарҽ органнары) һҽм аларның 
структур бҥлекчҽлҽре исемлеге 

Килешҥ талҽп ителми.  

2.8 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн 
баш тарту ҿчен сҽбҽплҽрнең тулы 
исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 

пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда 

теркҽлмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга 
мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар; 

4) тиешле органга документлар тапшыру. 
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 
Нигез баш тарту ҿчен: 
а) объектка адресация бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 27 һҽм 29 пунктларында кҥрсҽтелмҽгҽн зат 
мҿрҽҗҽгать итте; 

б) ведомствоара сорауга җавап булмау турында документ 
һҽм (яки) мҽгълҥмат бирҥ ҿчен кирҽкле объектка адресации 
адреслары яки аннулирования аның адресын, һҽм тиешле 
документ тҥгел тҽкъдим ителгҽн гариза бирҥче (вҽкиле 
мҿрҽҗҽгать итҥче) буенча ҥз инициативасы; 

в) объектка адресация адресы яки аның адресын гамҽлдҽн 
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чыгару ҿчен гариза бирҥчегҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленҽ) 
йҿклҽнгҽн Документлар Россия Федерациясе законнары белҽн 
билгелҽнгҽн тҽртипне бозып бирелгҽн; 

г) объектка адресация бирҥ яки аның адресын гамҽлдҽн 
чыгару ҿчен шартлар һҽм очраклары юк, кҥрсҽтелгҽн 
Кагыйдҽлҽрнең 5, 8 - 11 һҽм 14 - 18 пунктларында 

 

2.9 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 
туктатып тору яки бирҥдҽн баш тарту 
ҿчен сҽбҽплҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 
Нигез баш тарту ҿчен: 
а) объектка адресация бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 27 һҽм 29 пунктларында кҥрсҽтелмҽгҽн зат 
мҿрҽҗҽгать итте; 

б) ведомствоара сорауга җавап булмау турында документ 
һҽм (яки) мҽгълҥмат бирҥ ҿчен кирҽкле объектка адресации 
адреслары яки аннулирования аның адресын, һҽм тиешле 
документ тҥгел тҽкъдим ителгҽн гариза бирҥче (вҽкиле 
мҿрҽҗҽгать итҥче) буенча ҥз инициативасы; 

в) объектка адресация адресы яки аның адресын гамҽлдҽн 
чыгару ҿчен гариза бирҥчегҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленҽ) 
йҿклҽнгҽн Документлар Россия Федерациясе законнары белҽн 
билгелҽнгҽн тҽртипне бозып бирелгҽн; 

г) объектка адресация бирҥ яки аның адресын гамҽлдҽн 
чыгару ҿчен шартлар һҽм очраклары юк, кҥрсҽтелгҽн 
Кагыйдҽлҽрнең 5, 8 - 11 һҽм 14 - 18 пунктларында 

 

2.10 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн 
ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасы 
яки башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, 
кҥлҽме һҽм сҽбҽплҽре 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  

2.11 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт 
кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ , шул исҽптҽн 
мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ 
методикасы турында мҽгълҥматны да 
кертеп,  алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  
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сҽбҽплҽре 

2.12  Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында сорау биргҽндҽ һҽм мондый 
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда 
чиратның максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 
минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

 

2.13Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында соравын, шул 
исҽптҽн электрон формада да,  теркҽҥ 
вакыты 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. 
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ 

икенче ял (бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ 

 

2.14 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ 
торган биналарга, гариза бирҥчелҽргҽ 
кҿтҥ һҽм кабул итҥ урынына, шул 
исҽптҽн инвалидларны социаль яклау 
турындагы  Россия Федерациясе 
законнары нигезендҽ ҽлеге 
объектларның инвалидлар ҿчен 
тоткарсызлыкны да тҽэмин итеп, 
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе 
турында визуаль, текстлы һҽм 
мультимедияле мҽгълҥмат урнаштыру 
һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм янгын 
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда, 
документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле җиһазлар, 
мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 
тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керҥ-
бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст 
һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы 
урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн 
мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

Правила 

2.15 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
һҽркем ҿчен мҿмкинлеге  һҽм 
сыйфатлы  булу кҥрсҽткечлҽре, шул 
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең 
вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 
дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ муниципаль 
хезмҽт алу мҿмкинлеге, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгенең эш 
урыннарында, муниципаль хезмҽт 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин 
булуы кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты бинасының 
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында 
урнашуы; 

кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирҥчелҽрдҽн 
документлар кабул ителҽ торган биналар булу; 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге Башкарма комитетының мҽгълҥмат 
стендларында, «Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу; 
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кҥрсҽтҥнең барышы турында, шул 
исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион 
технологиялҽр куллану белҽн дҽ, 
мҽгълҥмат алу мҿмкинлеге 

башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт 
кҥрсҽтҥгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм 
кҥрсҽтҥ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 
характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 
чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять; 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ 
карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер 
тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең 
озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 
ҥзҽгендҽ (Алга таба – КФҤ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, 
КФҤнең ерак урнашкан эш урыннарында консультация бирҥне, 
документлар кабул итҥне һҽм бирҥне КФҤ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат 
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан http сайтында алырга мҿмкин:/ 
www.novosheshminsk.tatarstan.ru дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҤлҽрдҽ 

2.16. Электрон формада муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе 
турында консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан 
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша 
алырга мҿмкин.  

Электрон документ формасында муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ турында гариза «Интернет» мҽгълҥмати-
телекоммуникация челтҽрендҽ федераль адреслы Система 
порталыннан, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
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хезмҽтлҽр порталыннан файдаланып бирелҽ (http://uslugi. 
tatar.ru/) яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) 
бердҽм порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/) 
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3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 
2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽр Формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 
5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 
3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 
3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче хокуклы мҿрҽҗҽгать итҽргҽ бҥлегенҽ шҽхсҽн, телефоны 

буенча һҽм (яки) электрон почта аша алу ҿчен консультациялҽр алу тҽртибе турында 
муниципаль хезмҽт. 

Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр 
буенча да, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, 
тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт. 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) гаризаларны кҽгазьдҽ почта 

аша почта аша почта аша җибҽрҽ һҽм тапшыру турында хҽбҽрнамҽ белҽн шҽхсҽн 
тапшыра, яисҽ электрон документ рҽвешендҽ яисҽ КФҤ аша тапшыра, муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында КФҤнең читтҽн торып эш урынын тапшыра һҽм ҽлеге 
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны бҥлеккҽ тапшыра.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гариза электрон документ формасында 
бҥлеккҽ электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн 
гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.  

1.3.2.Бҥлек белгече, гаризалар кабул итҥ алып баручы, : 
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;  
тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча Ышаныч 

Кҽгазе); 
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ;  
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 
буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка ашыра: 
гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен тапшыру, керҽ 

торган номерга бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн; 

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бҥлек 

белгече, документларны кабул итҥне алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ 
ҿчен каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны документларны 
кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн 
документлар кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 
гаризалар һҽм документлар кабул итҥ 15 минут эчендҽ; 
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга 
юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире 
кайтарылган Документлар.  

1.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм 
гаризаны бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар Формалаштыру һҽм җибҽрҥ 
3.4.1. Бҥлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 
1) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек 

объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматларны 
ҥз эченҽ алган)); 

2) кҥчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн 
хокуклары турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ; 

3) торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага кҥчерҥ 
турында җирле ҥзидарҽ органы карары (урнашу адресы бирелгҽн очракта, мондый 
адресны ҥзгҽртҥ һҽм юкка чыгару аны торак бинадан торак булмаган бинага яки торак 
булмаган бинага кҥчерҥ аркасында); 

4) Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "а" пунктчасында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча 
адресация адресы исҽптҽн тҿшерелгҽн кҥчемсез милек объектының тҿп 
характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 
реестрыннан ҿземтҽ); 

5) адресация объекты буенча соратып алына торган кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм 
дҽҥлҽт кадастрында булмавы турында хҽбҽрнамҽ (Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "б" 
пунктчасында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация адресы юкка чыгарылган 
очракта). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽр нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соралган 
Документлар (мҽгълҥмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – 
баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ 
ашырыла: 

Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) 
буенча ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш; 

башка тҽэмин итҥчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып 
биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка 
сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм 
федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган 
органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яки бҥлеккҽ 
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 
3.5.1. Бҥлек белгече:  
гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълҥматларны тикшерҥ; 



 43 

ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 
тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҥ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бҥлек 
белгече баш тарту турында карар проектын ҽзерли. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта бҥлек 
белгече гамҽлгҽ ашыра: 

- Татарстан Республикасы тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык 
министрлыгының «Техник инвентаризация бюросы» РДУП (алга таба - «БТИ» РДУП) 
тарафыннан бирелгҽн адреслар булу турында Яңа Чишмҽ муниципаль 
РАЙОНСЫННАН запрос ҽзерлҽҥ;  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн 
вакыттан алып ҿч кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: «БТИ» РГУПДА бирелгҽн адреслар булу турында 
запрос;  

3.5.2. "БТИ» РГУП белгече запроста кҥрсҽтелгҽн адресны тикшерҽ һҽм бирелгҽн 
адреслар турында белешмҽ ҽзерли. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар «БТИ»РГУП Регламентында 
билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: белешмҽ булу турында бирелгҽн адреслар.  
3.5.3.  Бҥлек белгече, «техник инвентарьлаштыру бюросы» РДУПДАН җавап 

алганнан соң, гамҽлгҽ ашыра: 
объектка адресация яки баш тарту турында карар проекты бирҥ, ҥзгҽртҥ турында 

карар проектын рҽсмилҽштерҥ; 
документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн килештерҥ. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар «БТИ»РГУПЫННАН җавап 

алган вакыттан ҿч кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ килештерҥгҽ 

юнҽлдерелгҽн документ проекты.  
4.4. Башкарма комитет җитҽкчесе карар проектын яки баш тарту турында карар 

проектын имзалый һҽм Бҥлек белгеченҽ җибҽрҽ. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: объектка адресация адресы яки баш тарту турында 

Карар бирҥ, ҥзгҽртҥ турында имзаланган карар. 
1.5.5. Бҥлек белгече объектка адресация яки баш тарту турында Карар бирҥ, 

ҥзгҽртҥ турында Карар кабул итҽ, номер бирҽ.  
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: теркҽлгҽн карар бирҥ, ҥзгҽртҥ адреслары яки баш 

тарту турында карар. 
3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ 
3.6.1. Бҥлек белгече, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽ 

һҽм гариза бирҥчегҽ бирҽ йҽ Башкарма комитетның почта аша объектка адресация 
яисҽ баш тарту турында Карар бирҥ, ҥзгҽртҥ турында карар җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: 
15 минут эчендҽ-мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси килҥе очрагында; 
ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер 

кҿн эчендҽ, җавап җибҽргҽн очракта, почта аша хат белҽн. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ объектка адресация адресының 

адресын бирҥ, ҥзгҽртҥ турында бирелгҽн (җибҽрелгҽн) карар яисҽ баш тарту турында 
карар. 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
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3.7.1.  Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҤнең 

ерактан урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.  
3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  
3.7.3. КФҤТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 
хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар.  
3.8.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче 

бҥлеккҽ тапшыра: 
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 4); 
гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 
Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 

гариза гариза гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 
электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм 
порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

1.8.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтҥ 
турында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны бҥлеккҽ 
тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: Бҥлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 
документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында 
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле 
вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн 
имза сала яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта аша) документ 
тапшыру мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ (электрон почта аша) , анда техник хата 
бар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 
ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында 
гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 
 

4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 
 
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 
вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥ ҥз эченҽ 
ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып 
тора: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 
килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 
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Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 
ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 
булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 
тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 
итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 
һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 
билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 
ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 
бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 
мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 
урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 
гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла 
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту эшчҽнлекнең Ачыклыгы аша 
башкарыла_____________ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге. 

 
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе. 

 
5.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 
Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 
мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 
вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районының Архангел авыл җирлеге 
норматив хокукый актлары белҽн каралмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны 
гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районының Архангел авыл җирлеге 
норматив хокукый актлары белҽн каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту; 
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5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 
каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Архангел авыл җирлеге норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тоткарлау; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда башкарма 
комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яисҽ мондый 
тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 
яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 
каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору; 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар яисҽ 
мҽгълҥмат булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 
документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿлкҽсендҽ кҥрсҽтҥлҽрдҽн баш тартканда кҥрсҽтелмҽгҽн яисҽ, 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан 
тыш, кҥрсҽтелгҽн документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы һҽм (яисҽ) 
дҿрес булмавы. 

5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 
вазыйфаи затының карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять 
кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмати-телекоммуникация 
челтҽре, Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлегенең рҽсми сайтыннан 
файдаланып җибҽрелҽ ала (http://www.novosheshminsk.tatarstan.ru), Татарстан 
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы 
(http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 
(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул 
итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (булган очракта) 
кергҽн шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап 
тикшерелергҽ тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 
документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны 
тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 
эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш. 

5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 
1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 
вазыйфаи затының атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать 
итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 
итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 
телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм җавап 
бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган карарлары 
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи заты 
яисҽ муниципаль хезмҽткҽр турында мҽгълҥматлар; 
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4) мҿрҽҗҽгать итҥче хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 
яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн 
дҽлиллҽр.  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 
кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 
документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. ТР 
Прокуратурасы фикеренчҽ, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон гариза бирҥче 
тарафыннан шикаятьне имзалау турындагы талҽпне ҥз эченҽ алмый. Прокуратура 
имзасы булмаганда мҿрҽҗҽгать итҥчене идентификациялҽҥ тҽртибе турында нинди дҽ 
булса аңлатма бирҽ алмый. ДБУ «Икътисади һҽм социаль тикшеренҥлҽр ҥзҽге» РФ 
Икътисади ҥсеш министрлыгы аңлатмалары сорашкан, ҽмма ҽлегҽ җавап кермҽгҽн. 

Шуңа кҥрҽ 5.6 пункты буенча карар Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны карап 
тикшерҥгҽ калдырылды. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул 
ителҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, 
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн мҿһер һҽм 
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый 
актлар белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.  
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче кҿннҽн дҽ 

соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең телҽге 
буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап 
җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать 
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн 
бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган 
гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу 
ҥтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 
башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш тҥгел дип 
танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарка шикаять бирҥ тҽртибе турында 
мҽгълҥмат бирелҽ. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 
шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны 
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый. 
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1 нче кушымта 
 

 
ГАРИЗА ФОРМАСЫ ИСЕМ БИРҤ ТУРЫНДА ОБЪЕКТЫ АДРЕСАЦИИ АДРЕСЛАРЫ 

ЯКИ АННУЛИРОВАНИИ АНЫҢ АДРЕСЛАРЫ 

 Яфрак 
___ 

Барлыгы      бит 
___ 

 

1 Гариза 2 Гариза кабул ителде теркҽҥ номеры 

_______________ гариза битлҽре саны 

___________ Документлар саны ____, 

шул исҽптҽн оригиналлар __, 

кҥчермҽлҽр ____, оригиналдагы битлҽр 

саны___, кҥчермҽлҽр ____ Вазыйфаи 

затның ФИО ________________ 

вазыйфаи затның имзасы 

____________ кҿн "__" ____________ 

____ ел 

эчендҽ------------------------------------
---- 

(җирле ҥзидарҽ органы, орган 
исеме 

____________________________
__ 

Россия Федерациясе субъекты 
дҽҥлҽт хакимияте органы - 

федераль ҽһҽмияттҽге 
шҽһҽрлҽр яисҽ федераль 

дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр эчендҽге 
муниципаль берҽмлек җирле 
ҥзидарҽ органы, адресларны 

адреслау объектларына Россия 
Федерациясе субъекты законы 

белҽн вҽкалҽтле) 

Гариза кабул ителде теркҽҥ номеры 

_______________ гариза битлҽре саны 

___________ Документлар саны ____, 

шул исҽптҽн оригиналлар __, 

кҥчермҽлҽр ____, оригиналдагы битлҽр 

саны___, кҥчермҽлҽр ____ Вазыйфаи 

затның ФИО ________________ 

вазыйфаи затның имзасы 

____________ кҿн "__" ____________ 

____ ел 

3.1 Объектка карата адресацияегезне сорыйм: 

Тҿр 

 Җир   Корылма  Тҽмамланмаган 
тҿзелеш объекты 

    

 Бина  Бина 

    

3.2 Адрес бирҥ 

Сҽбҽпле: 
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 Дҽҥлҽт милкендҽге яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бер 
категориядҽн икенче категориягҽ кҥчерҥ турында 

Тҿзелҽ торган җир 
кишҽрлеклҽре саны 

 

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  

 

 

Җир кишҽрлеге бҥлҥ юлы белҽн җир кишҽрлеге тҿзҥ 

Тҿзелҽ торган җир 
кишҽрлеклҽре саны 

 

Бҥлек гамҽлгҽ ашырыла торган 
җир кишҽрлегенең кадастр 
номеры 

Бҥлек гамҽлгҽ ашырыла торган җир 
кишҽрлегенең адресы 

  

 

 Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенче категориягҽ кҥчерҥ юлы 
белҽн җир кишҽрлеге тҿзҥ 

Берлҽштерелгҽн җир 
кишҽрлеклҽре саны 

 

Берлҽшкҽн җир кишҽрлегенең 
кадастр номеры <1> 

Берлҽштерелгҽн җир кишҽрлегенең адресы 
<1> 

  

 

 

 Бит N ___ Барлыгы бит 
___ 

 

  Җир кишҽрлеген бҥлеп бирҥ юлы белҽн барлыкка килҽ 

Тҿзелҽ торган җир 
кишҽрлеклҽре саны (бҥлеп 
бирелҽ торган җир 
кишҽрлегеннҽн тыш) 

 

Җир кишҽрлегенең кадастр 
номеры 

Бҥлеп бирелгҽн җир кишҽрлегенең адресы 
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 Җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ юлы белҽн барлыкка китерҥ хакында 

Тҿзелҽ торган җир 
кишҽрлеклҽре саны 

Җир кишҽрлеклҽре саны яңадан бҥленҽ 

  

Җир кишҽрлегенең кадастр 
номеры яңадан бҥленҽ <2> 

Җир кишҽрлегенең адресы яңадан бҥленҽ 
<2> 

  

 

 Бина, корылмалар тҿзҥ, ҥзгҽртеп кору 

Проект документлары нигезендҽ 
тҿзелеш (реконструкция) 
объектының исеме 

 

Тҿзелеш алып барыла торган 
җир кишҽрлегенең кадастр 
номеры (реконструкциясе) 

Тҿзелеш алып барыла торган җир кишҽрлеге 
адресы (реконструкциялҽҥ) 

  

 

 Ҽгҽр Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, шҽһҽр тҿзелеше 
эшчҽнлеге турында Россия Федерациясе субъектлары законнары 
нигезендҽ аны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ ҿчен тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ талҽп 
ителми икҽн, кҥрсҽтелгҽн объектның дҽҥлҽт кадастр исҽбен гамҽлгҽ ашыру 
ҿчен кирҽкле документларны тҥбҽндҽге объектка карата ҽзерлҽҥ, 
адресациялҽҥ талҽп ителми 

Тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш 
объекты, бина тибы 

 

Тҿзелеш (реконструкция) 
объектының исеме (проект 
документлары булган очракта 
проект документлары нигезендҽ 
кҥрсҽтелҽ) 

 

Тҿзелеш алып барыла торган 
җир кишҽрлегенең кадастр 
номеры (реконструкциясе) 

Тҿзелеш алып барыла торган җир кишҽрлеге 
адресы (реконструкциялҽҥ) 

  

 

 Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинага кҥчерҥ 
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Бина кадастр номеры Бҥлмҽ адресы 

  

  

 

 Бит N ___ Барлыгы бит 
___ 

 

  Бина, корылмалар бҥлҥ юлы белҽн бина тҿзҥ, бина тҿзҥ 

  Торак урыны барлыкка 
килҥ 

Барлыкка килҽ торган 
бҥлмҽлҽр саны 

 

 Торак булмаган бинаны 
тҿзҥ 

Барлыкка килҽ торган 
бҥлмҽлҽр саны 

 

Бина, корылмалар кадастр 
номеры 

Бина, корылмалар адресы 

  

  

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  

  

  

 Бина бҥлҥ юлы белҽн бинада, корылмада урын барлыкка китерҥ 

Торак (торак булмаган) 
бина билгелҽҥ (торак 

(торак булмаган) бина) 
<3> 

Бҥлмҽ тҿре <3> Бҥлмҽлҽр саны <3> 

   

Бҥлектҽге кадастр номеры Бҥлмҽнең адресы 

  

  

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  

  

  

 Бинадагы, корылмадагы бҥлмҽлҽрне берлҽштереп тҿзҥ юлы белҽн бина 
тҿзҥ 
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  Торак урыны барлыкка килҥ  Торак булмаган бинаны тҿзҥ 

Берлҽштерелгҽн биналар саны  

Берлҽштерелгҽн бинаның 
кадастр номеры <4> 

Берлҽштерелгҽн бина адресы <4> 

  

  

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  

  

  

 Гомуми файдалану урыннарын ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп 
планлаштыру юлы белҽн бина тҿзҥ, тҿзҥ 

  Торак урыны барлыкка килҥ  Торак булмаган бинаны тҿзҥ 

Барлыкка килҽ торган 
бҥлмҽлҽр саны 

 

Бина, корылмалар кадастр 
номеры 

Бина, корылмалар адресы 

  

  

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  

  

   

 

 Бит N ___ Барлыгы бит 
___ 

   

3.3 Юк итҽргҽ адресы объект: 

Ил исеме  

Россия Федерациясе субъекты 
исеме 

 

Муниципаль район, шҽһҽр 
округы яки шҽһҽр эчендҽге 
территория исеме (федераль 
ҽһҽмияттҽге шҽһҽрлҽр ҿчен) 
Россия Федерациясе субъекты 
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составында 

Авыл җирлеге исеме  

Шҽһҽр округының шҽһҽр эче 
районы исеме 

 

Торак пункт исеме  

Планлаштыру структурасы 
элементы исеме 

 

Урам-юл челтҽренең исеме  

Җир участогы номеры  

Бинаның Тибы һҽм номеры, 
корылмалары яки 
тҽмамланмаган тҿзелеш 
объекты 

 

Бинада яки корылмада 
урнашкан бинаның Тибы һҽм 
номеры 

 

Фатир чиклҽрендҽ бина тибы 
һҽм номеры (коммуналь 
фатирларга карата) 

 

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  

 

 

Сҽбҽпле: 

 Адресация объектының яшҽешен туктату 

"Кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастры турында" 2007 елның 24 июлендҽге 
221-ФЗ номерлы Федераль законның 27 статьясындагы 2 ҿлешенең 1 һҽм 

3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация обектын 
тормышка ашырудан баш тарту (Россия Федерациясе законнары 

җыелышы, 2007, № 31, 4017 ст., 2008, № 30, 3597 ст.; 2009, № 52, 6410 ст., 
2011, n 1, 47 ст.; N 49, 7061 ст.; N 50, 7365; 2012, 31, 4322 ст., 2013, 30 ст., n 

30, 4083 ст.; хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы 
www.pravo.gov.ru 2014 елның 23 декабре) 

Бирҥ объекты адресации яңа адрес 

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  
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 Бит  N ___ Барлыгы бит 
___ 

 

4 Объект хуҗасы адресация адресы яки объектка бҥтҽн ҽйбер хокукы булган зат 

  физик зат: 

   
фамилия: 

исеме 
(тулысынча): 

аталык 
(тулысынча) 
(булганда): 

ИНН 
(булганда): 

    

шҽхесне раслаучы 
документ: 

тҿр: серия: сан: 

   

бирҥ датасы: кем тарафыннан бирелгҽн: 

"__" ______ ____ 
г. 

 

 

почта адресы: элемтҽ ҿчен телефон: 
электрон почта адресы 

(булганда): 

   

 

 юридик зат, шул исҽптҽн дҽҥлҽт хакимияте органы, башка дҽҥлҽт 
органы, җирле ҥзидарҽ органы: 

   тулы атамасы:  

 

ИНН (Россия юридик затлары 
ҿчен): 

КПП (Россия юридик зат ҿчен): 

  

теркҽлҥ иле 
(инкорпорация) (чит 
ил юридик затлары 
ҿчен) теркҽлҥ иле 

(инкорпорация) (чит 
ил юридик затлары 

ҿчен): 

теркҽлҥ датасы (чит ил 
юридик затлары ҿчен): 

теркҽлҥ номеры (чит ил 
юридик затлары ҿчен): 

 
"__" ________ ____ г. 
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почта адресы: элемтҽ ҿчен телефон: электрон почта адресы 
(булганда): 

   

 

 Тапшыру хокукы объект адресации: 

    милек хокукы 

    объектны адресациялҽҥ объектына хуҗалык алып бару хокукы 

    мҿлкҽт белҽн оператив идарҽ итҥ хокукы объект адресация 

    җир кишҽрлеген гомерлек мирас итеп алу хокукы 

    җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукы 

5 Документлар алу ысулы (шул исҽптҽн карар бирҥ объектка адресации 
адреслары яки аннулировании аның адреслары, элек тҽкъдим ителгҽн 
документларның оригиналы, баш тарту турында Карар бирҥ (аннулировании) 
объектка адресации): 

 Шҽхси  Кҥпфункцияле ҥзҽктҽ 

  Почта җибҽрҥ белҽн 
тҥбҽндҽге адрес буенча: 

 

 

  Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталының шҽхси 
кабинетында, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең тҿбҽк порталларының 
шҽхси кабинетында 

  Федераль адреслы системаның шҽхси кабинетында 

  Электрон почта адресына 
(гариза һҽм документлар алу 
турында хҽбҽр итҥ ҿчен) 

 

 

6 Документлар алуда расписканы сорыйм: 

 Бирергҽ 
шҽхсҽн 

Расписка алынган: ___________________________________ 
(мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасы) 

  Почта җибҽрҥ белҽн 
тҥбҽндҽге адрес буенча 
җибҽрергҽ: 

 

 

 Тҥгел җибҽрергҽ 

 

 Бит N ___ Барлыгы бит 
___ 
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7 Гариза бирҥче: 

 Объект хуҗасы адресация адресы яки объектка бҥтҽн ҽйбер хокукы булган 
зат 

  Объект хуҗасы вҽкиле адресация адресы яки объектка бҥтҽн хокукка ия 
булган затлар 

   физик зат: 

фамилия: 
исеме 

(тулысынча): 

аталык 
(тулысынча) 
(булганда): 

ИНН 
(булганда): 

    

шҽхесне раслаучы 
документ: 

тҿр: серия: сан: 

   

бирҥ датасы: кем тарафыннан бирелгҽн: 

"__" ______ ____ 
г. 

 

 

почта адресы: элемтҽ ҿчен телефон: 
электрон почта адресы 

(булганда): 

   

 

вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган документның атамасы һҽм 
реквизитлары: 

 

 

юридик зат, шул исҽптҽн дҽҥлҽт хакимияте органы, башка дҽҥлҽт 
органы, җирле ҥзидарҽ органы: 

тулы атамасы:  

 

КПП (Россия юридик зат 
ҿчен): 

ИНН (Россия юридик затлары ҿчен): 

  

ил теркҽҥ 
(инкорпорации) (чит 
ил юридик затлар 

ҿчен): 

теркҽлҥ датасы (чит 
ил юридик затлары 

ҿчен): 

теркҽлҥ номеры (чит ил 
юридик затлары ҿчен): 
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"__" _________ ____ г. 

 

 

почта адресы: элемтҽ ҿчен телефон: 
электрон почта адресы 

(булганда): 

   

 

вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган документның атамасы һҽм 
реквизитлары: 

 

 

8 Гаризага теркҽлҽ торган документлар: 

 

 

 

Оригиналь ___ экз., белҽн ___ л. Кҥчермҽ ___ экз., белҽн ___ л. 

 

 

 

Оригиналь ___ экз., белҽн ___ л. Кҥчермҽ ___ экз., белҽн ___ л. 

 

 

 

Оригиналь ___ экз., белҽн ___ л. Кҥчермҽ ___ экз., белҽн ___ л. 

9 Искҽрмҽ: 

 

 

 

 

 

 

 Бит N ___ Барлыгы бит 
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___ 

   

10 Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 
адресларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), куллану, 
тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси 
мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр) мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шулай ук 
адресларны ҥзгҽртҥне һҽм юкка чыгаруны гамҽлгҽ ашыручы органнар 
тарафыннан шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽрне 
раслыйм, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда), дҽҥлҽт хезмҽте 
кҥрсҽтҥ максатларында адресларны бирҥне, ҥзгҽртҥне һҽм юкка чыгаруны 
гамҽлгҽ ашыручы орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп. 

11 Чынын да раслыйм, дип: 
ҽлеге гаризада кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматлар гариза тапшыру датасына дҿрес; 
тҽкъдим ителгҽн хокукый документ(ие) һҽм башка документлар һҽм аларда 
булган мҽгълҥматлар Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн 
талҽплҽргҽ туры килҽ. 

12 Имза Дата 

 ________________
_ 

(имза) 

_______________________ 
(инициаллар, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

13 Гариза кабул иткҽн белгеч тамгасы һҽм аңа кушып бирелгҽн документлар: 

  

  

  

  

  

 
-------------------------------- 
<1> юллар һҽр берлҽштерелгҽн җир участогы ҿчен кабатлана. 
ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы тарафыннан кҥп балалы 

гаилҽлҽргҽ бирелергҽ тиешле җир кишҽрлеклҽре мониторингы алып барыла. 
<3> строк дублируется ҿчен һҽр бҥлмҽгҽ. 
<4> юллар һҽр берлҽштерелгҽн бина ҿчен кабатлана. 
 

Искҽрмҽ. 
Объектка адресация адресы бирҥ яки аның адресын юкка чыгару турында гариза (алга 
таба - гариза) кҽгазьдҽ A4 форматындагы стандарт листларда рҽсмилҽштерелҽ. Һҽр 
биттҽ аның тҽртип номеры кҥрсҽтелҽ. Битлҽрне нумерациялҽҥ бҿтен документ 
чиклҽрендҽ Гарҽп цифрлары белҽн башкарыла. Һҽр биттҽ шулай ук гаризадагы 
битлҽрнең гомуми саны кҥрсҽтелҽ. 
Ҽгҽр гариза гариза бирҥче мҿстҽкыйль рҽвештҽ кҽгазьдҽ тутырыла икҽн, сайлап 
алынган белешмҽлҽр каршында махсус бирелгҽн графада "V" билгесе куела" 
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( V ). 

 
Гариза бирҥче кҽгазьдҽ яисҽ аның ҥтенече буенча җирле ҥзидарҽ органы белгече, 
Россия Федерациясе субъекты дҽҥлҽт хакимияте органы - федераль ҽһҽмияттҽге 
шҽһҽр шҽһҽр эче муниципаль берҽмлеге җирле ҥзидарҽ органы белгече, ҽлеге Россия 
Федерациясе субъекты законы белҽн адресларны адреслау объектларына бирҥгҽ 
вҽкалҽтле федераль дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр эче муниципаль берҽмлеге җирле ҥзидарҽ 
органы тарафыннан гариза рҽсмилҽштергҽндҽ, компьютер техникасын кулланып, 
конкрет гаризага карата булган юллар (реквизит элементлары) тутырылырга мҿмкин. 
Бу очракта гариза формасыннан тутырылырга тиеш булмаган юллар тҿшереп 
калдырыла. 
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2 нче кушымта 
 

 
  

 
КАРАР 

 
_________ 20    г.                                       №                                     __________ 

 
ҥчемсез милек объектына адрес бирҥ турында 
 
Россия Федерациясенең 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Җир кодексы, 
Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 29.12.2004 №190-ФЗ, муниципаль 
берҽмлек уставы нигезендҽ«_____________________ авыл җирлеге»______ Татарстан 
Республикасы муниципаль районы башлыгы _________________________ авыл 
җирлеге карар бирҽ: 
1. Объектка адрес бирергҽ (Хокук иясенең Ф. И. Б.); тҿзелеш урнашкан җир 
кишҽрлегенҽ гариза бирҥченең хокукын билгели торган документ): 423183 Татарстан 
Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районы, _______ (шҽһҽр, авыл җирлеге) 
____________________, ур.___________, йорт_________ 
 

 Руководитель 
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3 нче кушымта 
 

Объектка адрес бирҥдҽн баш тарту турында карарлар 
яки аннулировании аның адреслары формалары 

 
___________________________________ 

(Ф. И. О., мҿрҽҗҽгать итҥченең 
(вҽкиленең) адресы) 

___________________________________ 
(теркҽҥ номеры гариза бирҥ турында  

объектка адресации адреслары яки 
 аннулировании аның адреслары) 

 
Баш тарту турында карар 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " объектка адресации адреслары 
яки аннулировании аның адреслары 

алдыннан № 

 
 
(Россия Федерациясе субъекты законы белҽн вҽкалҽтле җирле ҥзидарҽ органы, 
Россия Федерациясе субъекты дҽҥлҽт хакимияте органы – федераль ҽһҽмияттҽге 
шҽһҽр яисҽ федераль дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр эчендҽге муниципаль берҽмлек җирле 
ҥзидарҽ органы исеме) 
хҽбҽр итҽ, дип   , 
(Мҿрҽҗҽгать итҥченең Ф. И. О. дочном падеже, документ бирҥ датасы, исеме, номеры 
һҽм датасы, 
 
раслаучы шҽхес, почта адресы-физик затлар ҿчен; тулы исеме, ИНН, КПП (ҿчен 
 
Россия юридик затын), ил, дата һҽм теркҽлҥ номеры (чит ил юридик затлары ҿчен), 
 , 
почта адресы-юридик зат ҿчен) 
кагыйдҽлҽр нигезендҽ бирҥ, ҥзгҽрешлҽр һҽм аннулирования адреслар, 
расланган Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары белҽн расланган 
2014 елның 19 ноябре № 1221, тҥбҽндҽге адресны бирҥ (гамҽлдҽн чыгару) буенча кире 
кагылды 
 

(басым ясау) 
адресация объекты 

(объектның тҿре һҽм исеме адресация, 
тасвирламасы______________________________________________________________
____________ 

объектның урнашу урыны адресации очракта мҿрҽҗҽгать итҥченең объектка 
адресация адресы бирҥ 

турында,__________________________________________________________________
________ 

адресация объекты адресы гариза бирҥченең адресын гамҽлдҽн чыгару турында 
мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта) 

 

сҽбҽпле 
 . 

(нигез баш тарту) 
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Россия Федерациясе субъекты законы белҽн вҽкалҽтле җирле ҥзидарҽ 
органының, Россия Федерациясе субъекты дҽҥлҽт хакимияте органының – федераль 
дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр яисҽ федераль дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр эчендҽге муниципаль берҽмлек 
җирле ҥзидарҽ органының вҽкалҽтле вҽкиле 

   
(вазифасы, Ф. И. О.) (имза) 
М. П. 



4 нче кушымта 
Татарстан Республикасы  

Яңа Чишмҽ муниципаль районы  
Архангел авыл җирлеге башкарма  

комитеты җитҽкчесенҽ  
_______________________ тан 

 
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында 

гариза 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
______________________________________________________________________ 

(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы) 
Язылган:___________________________________________________________________ 
Дҿрес мҽгълҥматлар:__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 
тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥегезне сорыйм.  
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1. 
2. 
3. 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта 
мондый карарны  
электрон документны E-mail адресына:_______________; 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьне почта адресы буенча: 
___________________________________________________________________. җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне, шул исҽптҽн 
автоматлаштырылган режимда,  кертеп, ,шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥне (муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 
(ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси 
мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн 
гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп),  шулай ук мин тҽкъдим иткҽн  затның ризалыгын раслыйм. 
Гаризага кертелгҽн минем шҽхесемҽ һҽм мин тҽкъдим иткҽн затка кагылышлы мҽгълҥматларны 
дҿрес дип саныйм. Гаризага кушымта итеп бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 
Россия Федерациясе кануннары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта 
бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълҥматлар дҿрес.  
 Муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша бирелгҽн сораштыруда 
катнашырга ризалык бирҽм: _______________________ 
______________  _________________ ( ________________) 
  (дата)                                                        (имза)    (Ф.И.О.) 
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Кушымта  
(белешмҽ)  

 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы вазыйфаи 
затлар реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты 
 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 

Башкарма комитет 
сҽркатибе 

8(84348) 38-0-40 Arhan.Nsm@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел авыл җирлеге Советы 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 
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3 нче кушымта 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ 
муниципаль районы Архангел авыл 
җирлеге башкарма комитеты карарына 
карата 2019 елның 27 марты №8 

 
 

Белешмҽ (ҿземтҽ) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ 
регламентын 

 
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

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

Регламент) белешмҽ (ҿземтҽ) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм 
тҽртибен билгели (алга таба - муниципаль хезмҽт). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 

Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 
кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы – Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты Секретаре (алга таба - бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитет урнашкан урын: Архангел бистҽсе авылы, Горький урамы, 21 
а йорты. 

Эш графигы:  
дҥшҽмбе – җомга: 8.00 дҽн 16.15 гҽ кадҽр;  
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 
Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 
Белешмҽ телефоны: 8 (84348) 38-0-40. 
Шҽхесне тикшерҥ буенча документлар. 
1.3.2. «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – «Интернет» 

челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: (http:/ www. 
novosheshminsk.tatarstan.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм 
эш графигы турында мҽгълҥмат бирелергҽ мҿмкин:  

1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында гариза 
бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен визуаль һҽм текстлы мҽгълҥмат булган мҽгълҥмат стендлары 
аша.  

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽ мҽгълҥмат пунктларда (пунктчаларда) 
булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент; 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ www. 
novosheshminsk.tatarstan.ru .); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 
(http://uslugi. tatar.ru/);  
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4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/ 
www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта:   
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – кҽгазьдҽ 

почта аша, электрон почта аша. 
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма комитет 

белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн 
эшлҽҥ ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ: 
Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.) (алга таба – РФ ГК); 
Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн 25.10.2001 № 136-ФЗ (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.) (алга таба – РФ ҖК); 
Россия Федерациясе Торак кодексы белҽн 29.12.2004 №188-ФЗ (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 03.01.2005, № 1 (1 ҿлеш), 14 ст.) (алга таба – РФ ТК); 
Нотариат турында Россия Федерациясе законнары нигезлҽре. РФ ВС 11.02.1993 № 

4462-1) (Российская газета, № 49, 13.03.1993); 
"Ветераннар турында" 12.01.1995 ел, №5-ФЗ Федераль закон (09.12.2010 ред.) 

(16.01.1995, № 3, 168 ст.) (алга таба - 5-ФЗ); 
«Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽве 

турында " 21.07.1997 ел, №122-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары 
җыелышы, 28.07.1997, №30, 3594 ст.) (алга таба - 122-ФЗ)); 

"Крестьян (фермер) хуҗалыгы турында" 2003 елның 11 июнендҽге 74-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба-законнар җыелышы – 16.06.2003, №24, 2249 ст.) (алга таба-74-
ФЗ); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 статья) (алга таба - 131-ФЗ номерлы Федераль 
закон)); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн Россия Федерациясе законнары 
җыелышы, 02.08.2010, №31, 4179) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон)); 

Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының «җирлеклҽрнең җирле ҥзидарҽ 
органнары һҽм шҽһҽр округларының җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан хуҗалык 
китапларын алып бару формасын һҽм тҽртибен раслау турында " 2010 елның 11 
октябрендҽге 345 номерлы боерыгы (башкарма хакимиятнең федераль органнары норматив 
актлары бюллетене, № 50, 13.12.2010) (алга таба – 345 боерык) (алга таба-345); 

Росреестрның 07.03.2012 П/103 номерлы боерыгы белҽн " гражданинның җир 
кишҽрлегенҽ хокукы булу турындагы хуҗалык кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ формасын раслау 
турында «(алга таба – Росрегистрация боерыгы); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 
03.08.2004) (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы)); 

Яңа Чишмҽ муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-247 
номерлы карары (алга таба Устав); 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
Советының 2015  нче елның 10 нчы мартындагы 44-91  нче номерлы карары белҽн кабул 

http://www.gosuslugi.ru/
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ителгҽн Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы “Архангел авыл җирлеге” 
муниципаль берҽмлеге Уставы (алга таба-Устав); 

«Яңа Чишмҽ муниципаль районы Башкарма комитеты турында» 2006 елның 18 
февралендҽге 6-44 номерлы нигезлҽмҽ (алга таба - Яңа Чишмҽ муниципаль районы Советы 
карары) белҽн расланган нигезлҽмҽ (алга таба-ИК турында Нигезлҽмҽ); 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
Башкарма комитетының 2012  нче елның 16 нчы июнендҽге 17 нче номерлы Карары белҽн 
расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
Башкарма комитетының эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре (алга таба – кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 
җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан бирелҽ торган белешмҽ (Ҿземтҽ) дигҽндҽ – 

гаилҽ составы турында белешмҽ, яшҽҥ урыныннан белешмҽ, хуҗалык кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ, 
йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ, ҥлем кҿненҽ вафат булган урыннан белешмҽ, индивидуаль торак 
йортларда яшҽҥчелҽргҽ алдагы яшҽҥ урыныннан белешмҽ, җир кишҽрлегенҽ белешмҽ, йорт 
салу ҿчен белешмҽ. 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн торып 
эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре 
эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы 
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге территориаль аерымланган структур 
бҥлекчҽсе (офис) , карары белҽн расланган Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 22.12.2012 
№1376 Кагыйдҽлҽрен раслау Турында «эшчҽнлеген оештыру буенча кҥп функцияле ҥзҽклҽр 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр»;  

техник хата-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 
документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽҥгҽ 
китергҽн хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар 
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматлар туры килмҽҥгҽ китергҽн 
хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза) 
нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ 
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартлары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 
Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне 

билгелҽҥче норматив акт 

2.1 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
исеме 

Белешмҽ бирҥ (Ҿземтҽ) Авыл җирлеге Уставы 
РФ ДК, РФ ЗК, РФ ТК, 
нотариат турында законнар 
нигезлҽре, 122-ФЗ, 74-ФЗ, 
210-ФЗ, Росрегистрация 
боерыгы 

2.2 Турыдан-туры муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ 
башкарма-боеру органы исеме 

Исполком Авыл җирлеге Уставы 
 

2.3 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы 

Белешмҽ (Ҿземтҽ). 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн телдҽн яки язмача 

баш тарту 

Авыл җирлеге Уставы 
РФ ДК, РФ ЗК, РФ ТК, 
нотариат турында законнар 
нигезлҽре, 122-ФЗ, 74-ФЗ, 
210-ФЗ, Росрегистрация 
боерыгы 

2.4 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
срогы, шул исҽптҽн муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ 
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу 
мҿмкинлеге Россия Федерациясе 
законнары белҽн каралган очракта 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 
туктатып тору срогы 

Гариза теркҽлгҽннҽн соң ҿч кҿннҽн дҽ артык 
тҥгел. 

Мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнне муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥдҽн телдҽн баш тарту. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып 
тору каралмаган 

 

2.5 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен законнар һҽм башка норматив 
хокукый актлар, шулай ук 
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, аларны 

Хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (телдҽн яки язма 
формада). 

Документлар (оригиналлар) (2нче кушымта). 
Язма формада гариза бер нҿсхҽдҽ тапшырыла. 
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын 

гариза бирҥче Башкарма комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать 
иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы 
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алу ысуллары, шул исҽптҽн 
электрон формада, аларны 
тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге 

Башкарма комитетның рҽсми сайтында 
урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган 
документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазьдҽ 
тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга 
(җибҽрелде) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышаныч 
кҽгазе нигезендҽ эшлҽҥче зат); 

почта аша җибҽрҥ. 
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле 
электрон имза белҽн имзаланган электрон документ 
рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы мҽгълҥмат-
телекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн 
«Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽре 
һҽм дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 
порталы аша да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелде). 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм мҿрҽҗҽгать 
итҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган һҽм муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый 
актлар нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге, 
шулай ук аларны алу ысуллары, 
шул исҽптҽн электрон формада, 
аларны дҽҥлҽт органына, җирле 
ҥзидарҽ органына яисҽ ҽлеге 
документлар карамагында булган 
оешмаларга тапшыру тҽртибе 

Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган 
документларны тапшыру талҽп ителми 

 

2.7 Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 
гамҽлгҽ ашырыла торган хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен килештерҥ талҽп 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне килештерҥ талҽп 
ителми 
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ителгҽн  дҽҥлҽт хакимияте 
органнары (җирле ҥзидарҽ 
органнары) һҽм аларның структур 
бҥлекчҽлҽре исемлеге 

2.8 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле документларны кабул 
итҥдҽн баш тарту ҿчен сҽбҽплҽрнең 
тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 
2) тапшырылган документларның ҽлеге 

регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 
документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган 
документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның 
эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган 
җитди җҽрҽхҽтлҽр бар; 

4) тиешле органга документлар тапшыру 

 

2.9 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 
туктатып тору яки бирҥдҽн баш 
тарту ҿчен сҽбҽплҽрнең тулы 
исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 
Нигез баш тарту ҿчен: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар 

тулы кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган 
гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 
(яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар 

 

2.10 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн 
ҿчен алына торган дҽҥлҽт 
пошлинасы яки башка тҥлҽҥне алу 
тҽртибе, кҥлҽме һҽм сҽбҽплҽре 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  

2.11 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ , шул 
исҽптҽн мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 
исҽплҽҥ методикасы турында 
мҽгълҥматны да кертеп,  алу 
тҽртибе, кҥлҽме һҽм сҽбҽплҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп 
ителми 

 

2.12  Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында сорау биргҽндҽ һҽм 
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның 
максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза 
бирҥ-15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган 
очракта чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 
минуттан артмаска тиеш 

 

2.13Мҿрҽҗҽгать итҥченең Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.  
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында 
соравын, шул исҽптҽн электрон 
формада да,  теркҽҥ вакыты 

Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) 
кҿнендҽ икенче ял (бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ 

2.14 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ 
торган биналарга, гариза 
бирҥчелҽргҽ кҿтҥ һҽм кабул итҥ 
урынына, шул исҽптҽн 
инвалидларны социаль яклау 
турындагы  Россия Федерациясе 
законнары нигезендҽ ҽлеге 
объектларның инвалидлар ҿчен 
тоткарсызлыкны да тҽэмин итеп, 
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе 
турында визуаль, текстлы һҽм 
мультимедияле мҽгълҥмат 
урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ 
талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 
янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 
биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен 
кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн 
башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ 
(уңайлы керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ 
хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 
визуаль, текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза 
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн 
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ 
алып, урнаштырыла 

 

2.15 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
һҽркем ҿчен мҿмкинлеге  һҽм 
сыйфатлы  булу кҥрсҽткечлҽре, шул 
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең 
вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 
дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ муниципаль 
хезмҽт алу мҿмкинлеге, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгенең эш 
урыннарында, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең барышы турында, шул 
исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион 
технологиялҽр куллану белҽн дҽ, 
мҽгълҥмат алу мҿмкинлеге 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең һҽркем ҿчен 
мҿмкин булуы кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты 
бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану 
мҿмкинлеге зонасында урнашуы; 

кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза 
бирҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган 
биналар булу; 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Архангел авыл җирлеге Башкарма 
комитетының мҽгълҥмат стендларында, «Интернет» 
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 
бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 
мҽгълҥмат булу; 

башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга 
хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп 
чыгарга ярдҽм кҥрсҽтҥ. 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау 
белҽн характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ 
һҽм бирҥ чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 
карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау 
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган 
очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 
затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер тапкыр ҥзара 
хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең 
озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (Алга таба – КФҤ) муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤнең ерактан урнашкан эш 
урыннарында кҥрсҽтелми. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 
мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан http 
сайтында алырга мҿмкин:/ www. 
novosheshminsk.tatarstan.ru дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҤлҽрдҽ 

2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 
тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында гариза электрон формада бирҥ каралган 
булса, гариза Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ 
(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/ 
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www.gosuslugi.ru/) 
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3.Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, 
аларны ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада 

административ процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш 

урыннарында административ процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре 
 
 

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 
2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
3) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 
4) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 
3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 
3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн һҽм (яки) телефон аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итҽ. 
Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥне, шул 

исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм 
эчтҽлеге буенча гамҽлгҽ ашыра һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм 
кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: тҽкъдим ителгҽн документларның составы, формасы һҽм 
эчтҽлеге буенча консультациялҽр, искҽрмҽлҽр. 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша белешмҽ бирҥ турында 

язма гариза тапшыра (Ҿземтҽ) һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 
документларны авыл башкарма комитетына тапшыра. 

1.3.2. Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра: 
гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ;   
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ датасы һҽм вакыты бирелгҽн 

документларны кабул итҥ датасы турында тамга белҽн гариза кҥчермҽлҽрен тапшыру. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 
гаризалар һҽм документлар кабул итҥ 15 минут эчендҽ; 
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 
3.4. Кулга алынган документларны ҽзерлҽҥ һҽм раслау (бирҥдҽн баш тарту турында 

хатлар) 
3.4.1. Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра: 
тикшерҥ булу документлары прилагаемых к заявлению; 
документлар (мҽгълҥматлар)булганда проектны ҽзерлҽҥ белешмҽ (Ҿземтҽ)); 
документлар (мҽгълҥматлар) булмаганда бирҥдҽн баш тарту турында хат проектын 

ҽзерлҽҥ); 
белешмҽ юнҽлеше (ҿземтҽ) яки авыл җирлеге башлыгына раслауга бирҥдҽн баш 

тарту турында хатлар. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакыттан алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



75 

 

Процедураларның нҽтиҗҽсе:белешмҽ проекты (ҿземтҽ) яки бирҥдҽн баш тарту 
турында хатлар. 

1.4.2. Авыл җирлеге башлыгы белешмҽне (ҿземтҽ) яки бирҥдҽн баш тарту турында 
хат раслый һҽм Башкарма комитет секретаренҽ юллый. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган белешмҽ (ҿземтҽ) яки бирҥдҽн баш тарту 
турында хат. 

3.5. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ 
3.5.1. Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ белешмҽ (ҿземтҽ) яки 

бирҥдҽн баш тарту турында хат бирҽ. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн белешмҽ (Ҿземтҽ). 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан очракта мҿрҽҗҽгать итҥче хатка баш 

тартуның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, шулай ук телефон һҽм (яки) электрон почта аша, баш 
тарту турында хатка кул куйган кҿннҽн бер кҿн эчендҽ хҽбҽр ителҽ. 

3.6. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең ерактан урнашкан эш урыны. 
КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең ерактан урнашкан эш 

урыннарында кҥрсҽтелми. 
3.7. Тҿзҽтҥ техник хаталар.  
3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирҥче Башкарма комитетка тапшыра: 
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 3); 
гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.  
Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза 

гариза гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон 
почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ 
кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

3.7.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы башкарма комитет секретаре техник 
хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, гариза яза. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 
3.7.3. Башкарма комитет секретаре документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булган документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 
пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 
(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн 
шҽхсҽн имза сала. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан 
яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч 
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 
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4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы вазыйфаи 
затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥ ҥз эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып 
тора: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 
килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тикшереп тору. 
Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты 

еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга 
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы тикшерҥлҽр) 
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет 
мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм 
карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча 
административ процедураларда билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥне агымдагы 
контрольдҽ тоту гамҽлгҽ ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен 
вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары) 
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакытында 
һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла 
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 
оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге башкарма 
комитеты эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ 
ашырыла. 

 
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе. 
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5.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына Башкарма 
комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр тҽртиптҽ 
шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 
мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 
вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районының Архангел авыл җирлеге 
норматив хокукый актлары белҽн каралмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны гамҽлгҽ 
ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районының Архангел авыл җирлеге 
норматив хокукый актлары белҽн каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту; 

5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган очракта 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тоткарлау; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда башкарма 
комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яисҽ мондый 
тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 
тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган очракта 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору; 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар яисҽ 
мҽгълҥмат булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 
документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ 
кҥрсҽтҥлҽрдҽн баш тартканда кҥрсҽтелмҽгҽн яисҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 
статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, кҥрсҽтелгҽн 
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы. 

5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи 
затының карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки 
электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, 
Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлегенең рҽсми сайтыннан 
файдаланып җибҽрелҽ ала (http://www.novosheshminsk.tatarstan.ru), Татарстан 
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) 
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(http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында 
кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (булган очракта) 
кергҽн шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ 
тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул 
итҥдҽн баш тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ 
билгелҽнгҽн срокны бозу очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап 
тикшерелергҽ тиеш. 

5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 
1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ 

торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи 
затының атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать 
итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итҥченең 
урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры 
(номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм җавап бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш 
почта адресы; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган карарлары 
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи заты 
яисҽ муниципаль хезмҽткҽр турында мҽгълҥматлар; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ 
муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн 
дҽлиллҽр.  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 
кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. 

Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. ТР 

Прокуратурасы фикеренчҽ, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон гариза бирҥче 
тарафыннан шикаятьне имзалау турындагы талҽпне ҥз эченҽ алмый. Прокуратура имзасы 
булмаганда мҿрҽҗҽгать итҥчене идентификациялҽҥ тҽртибе турында нинди дҽ булса 
аңлатма бирҽ алмый. ДБУ «Икътисади һҽм социаль тикшеренҥлҽр ҥзҽге» РФ Икътисади 
ҥсеш министрлыгы аңлатмалары сорашкан, ҽмма ҽлегҽ җавап кермҽгҽн. 

Шуңа кҥрҽ 5.6 пункты буенча карар Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны карап 
тикшерҥгҽ калдырылды. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул 
ителҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, 
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн мҿһер һҽм 
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, 
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 
каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.  
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең телҽге буенча 
электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.9. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать 
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн 
бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган 
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гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу 
ҥтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ башкарылырга 
тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

5.10. Шикаять мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш тҥгел дип 
танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, 
шулай ук кабул ителгҽн карарка шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ. 

5.11. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 
шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны 
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый. 
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1 нче кушымта 
Эчендҽ 
______________________________________________ 

(җирле ҥзидарҽ органы атамасы 
______________________________________________ 

муниципаль берҽмлеге башлыгы) 
алдыннан______________________________________
______________________________ (алга таба-гариза 
бирҥче).  
______________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме,  
паспорт мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны 

буенча теркҽлҥ, телефон) 
 

Гариза 
белешмҽ бирҥ турында (ҿземтҽ) 

 
Белешмҽ бирҥегезне сорыйм (Ҿземтҽ)_______________________. 
 
Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 
Алу ҿчен белешмҽ белҽн яшҽҥ урыны, выписки ҿйдҽн китаплар, белешмҽ белҽн 

алдагы яшҽҥ урыны: 
1. Шҽхесне раслаучы документлар. 
2. Йорт китабы. 
Алу ҿчен белешмҽ составы турында гаилҽ: 
1. Шҽхесне раслаучы документлар. 
2. Йорт китабы. 
3. Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн барлык гаилҽ ҽгъзаларының 

туганлыгын раслаучы документлар (паспортлар, туу турында таныклык, никах теркҽҥ 
белешмҽсе). 

Вафат булган кешенең яшҽҥ урыныннан белешмҽ алу ҿчен: 
1. Шҽхесне раслаучы Документ. 
2. Йорт китабы. 
3. Ҥлҥ турында таныклык оригинал. 
4. Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн гаилҽ ҽгъзаларының 

туганлыгын раслаучы документлар (бала туу турында таныклык, никах теркҽҥ турында 
таныклык). 

Обязуюсь каршындагы запросе бирергҽ оригиналы отсканированных документлар. 

    

 

 

 

(дата)  (подпись)   (ФИО)  
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2 нче кушымта 
 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тапшырыла торган 
документлар исемлеге 

 
 
Алу ҿчен белешмҽ белҽн яшҽҥ урыны, выписки ҿйдҽн китаплар, белешмҽ белҽн алдагы 

яшҽҥ урыны: 
 
1. Шҽхесне раслаучы документлар. 
2. Йорт китабы. 
 
Алу ҿчен белешмҽ составы турында гаилҽ: 
 
1. Шҽхесне раслаучы документлар. 
2. Йорт китабы. 
3. Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн барлык гаилҽ ҽгъзаларының 

туганлыгын раслаучы документлар (паспортлар, туу турында таныклык, никах теркҽҥ 
белешмҽсе). 

 
Вафат булган кешенең яшҽҥ урыныннан белешмҽ алу ҿчен: 
 
1. Шҽхесне раслаучы Документ. 
2. Йорт китабы. 
3. Ҥлҥ турында таныклык оригинал. 
4. Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн гаилҽ ҽгъзаларының туганлыгын 

раслаучы документлар (бала туу турында таныклык, никах теркҽҥ турында таныклык). 



3 нче кушымта 
Татарстан Республикасы  

Яңа Чишмҽ муниципаль районы  
Архангел авыл җирлеге башкарма  

комитеты җитҽкчесенҽ  
_______________________ тан 

 
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында 

гариза 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
______________________________________________________________________ 

(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы) 
Язылган:___________________________________________________________________ 
Дҿрес мҽгълҥматлар:__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 
тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥегезне сорыйм.  
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1. 
2. 
3. 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта 
мондый карарны  
электрон документны E-mail адресына:_______________; 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьне почта адресы буенча: 
___________________________________________________________________. җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне, шул 
исҽптҽн автоматлаштырылган режимда,  кертеп, ,шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥне 
(муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, 
туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, 
блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп),  шулай ук мин тҽкъдим иткҽн  затның 
ризалыгын раслыйм. 
Гаризага кертелгҽн минем шҽхесемҽ һҽм мин тҽкъдим иткҽн затка кагылышлы 
мҽгълҥматларны дҿрес дип саныйм. Гаризага кушымта итеп бирелгҽн документлар 
(документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе кануннары белҽн билгелҽнгҽн 
талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы 
мҽгълҥматлар дҿрес.  
 Муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша бирелгҽн сораштыруда 
катнашырга ризалык бирҽм: _______________________ 
______________  _________________ ( ________________) 
  (дата)                                                        (имза)    (Ф.И.О.) 
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Кушымта  
(белешмҽ)  

 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы 
вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 

Башкарма комитет 
сҽркатибе 

8(84348) 38-0-40 Arhan.Nsm@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел авыл җирлеге Советы 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 
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4 нче кушымта 
   Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ      
     муниципаль районы Архангел авыл   
                 җирлеге башкарма комитеты 

карарына карата 
2019 елның 27 марты №8  

 

Документларның кҥчермҽлҽрен һҽм алардан ҿземтҽлҽрне таныклау буенча муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентын  

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 
Регламент) документлар кҥчермҽлҽренең һҽм алардан ҿземтҽлҽрнең (алга таба – 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ) дҿреслеген таныклау буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
стандартын һҽм тҽртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать 
итҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 
кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы – Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Шахмай авыл җирлеге башкарма комитеты Секретаре (алга таба - бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитет урнашкан урын: Архангел бистҽсе авылы, Горький урамы, 
21 а йорты. 

Эш графигы:  
дҥшҽмбе – җомга: 8.00 дҽн 16.15 гҽ кадҽр;  
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 
Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 
Белешмҽ телефоны: 8 (84348) 38-0-40.  
Узу документлар буенча удостоверяющим шҽхес. 
1.3.2. «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – 

«Интернет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: (http:/ www. 
novosheshminsk.tatarstan.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны 
һҽм эш графигы турында мҽгълҥмат бирелергҽ мҿмкин:  

1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында гариза 
бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен визуаль һҽм текстлы мҽгълҥмат булган мҽгълҥмат 
стендлары аша.  

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽ мҽгълҥмат пунктларда (пунктчаларда) 
булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент; 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ www. www. 
novosheshminsk.tatarstan.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 
(http://uslugi. tatar.ru/); 
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4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/ 
www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта:   
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – кҽгазьдҽ 

почта аша, электрон почта аша. 
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитет белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 
бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълҥмати стендларда 
урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ: 
Россия Федерациясе Граждан кодексы (беренче ҿлеш) 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга 

таба - РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, №32, 3301 ст.); 
Россия Федерациясе Салым кодексы (икенче ҿлеш) 5.08.2000 №117-ФЗ (алга таба-

РФ НК) (РФ законнары җыелышы, 07.08.2000, № 32, 3340 ст.); 
Нотариат турында 1993 елның 11 февралендҽге 4462-1 номерлы Россия 

Федерациясе законнары нигезлҽре (алга таба-нигезлҽре) (РФ СНД һҽм ВС Җыелма 
басмасы, 11.03.1993 № 10, 357 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында 
" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ 
номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.)); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.)); 

Россия Юстиция министрлыгының «нотариус тарафыннан ҽзерлҽнгҽн электрон 
документ форматына талҽплҽрне раслау турында» 2015 елның 29 июнендҽге 155 
номерлы боерыгы (алга таба – 155 номерлы боерык) (хокукый мҽгълҥматның рҽсми 
интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015); 

Россия Юстиция министрлыгының «нотариаль гамҽллҽрне, нотариаль 
таныклыкларны һҽм алыш - бирешлҽрдҽ таныклыкларны теркҽҥ реестрлары 
формаларын һҽм аларны рҽсмилҽштерҥ тҽртибен раслау турында» 2016 елның 27 
декабрендҽге 313 номерлы боерыгы (алга таба-313 номерлы боерык) (хокукый 
мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы )http://www.pravo.gov.ru 30.12.2016); 

Россия Юстиция министрлыгының «җирлеклҽрнең җирле администрациялҽре 
башлыклары һҽм җирлеклҽрнең җирле ҥзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле 
вазыйфаи затлары, муниципаль районнарның җирле администрациялҽре башлыклары 
һҽм муниципаль районнарның җирле ҥзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле вазыйфаи 
затлары тарафыннан нотариаль гамҽллҽр башкару тҽртибе турында инструкцияне 
раслау хакында " 2017 елның 6 июнендҽге 97 номерлы боерыгы (алга таба - 97 номерлы 
боерык) (Россия газетасы, № 133, 21.06.2017); 

«дҽҥлҽт һҽм муниципаль тҥлҽҥлҽр турында дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасын алып 
бару тҽртибен раслау хакында " 2017 елның 12 маендагы 11н номерлы Федераль 
казначылык боерыгы (алга таба – 11н боерыгы) (хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-
порталы http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2017); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 
03.08.2004); 

Яңа Чишмҽ муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-247 
номерлы карары (алга таба Устав); 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
Советының 2015  нче елның 10 нчы мартындагы 44-91  нче номерлы карары белҽн кабул 
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ителгҽн Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы “Архангел авыл 
җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы (алга таба-Устав); 

«Яңа Чишмҽ муниципаль районы Башкарма комитеты турында» 2006 елның 18 
февралендҽге 6-44 номерлы нигезлҽмҽ (алга таба - Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Советы карары) белҽн расланган нигезлҽмҽ (алга таба-ИК турында Нигезлҽмҽ); 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
Башкарма комитетының 2012  нче елның 16 нчы июнендҽге 17 нче номерлы Карары 
белҽн расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангельск 
авыл җирлеге Башкарма комитетының эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре (алга таба – 
кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 
документ кҥчермҽсе-документның тҿп нҿсхҽсе мҽгълҥматын һҽм аның тышкы 

билгелҽрен юридик кҿчкҽ ия булмаган документ; 
документ-текст, тавыш яздыру, сурҽт һҽм (яки) аларның бергҽ кушылуы, аны 

идентификациялҽргҽ мҿмкинлек бирҽ торган реквизитларга ия һҽм җҽмҽгать куллану һҽм 
саклау максатларында вакыт һҽм пространствода тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн; 

выписка-воспроизведение ҿлешендҽ документ, мҽсҽлҽн, выписка бер банк счеты 
клиент кҥрсҽтҽ торышы счеты билгеле бер датага; 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн торып 
эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре 
эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы 
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге территориаль аерымланган 
структур бҥлекчҽсе (офис) , карары белҽн расланган Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 
22.12.2012 №1376 Кагыйдҽлҽрен раслау Турында «эшчҽнлеген оештыру буенча кҥп 
функцияле ҥзҽклҽр дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр»;  

техник хата-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 
документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽҥгҽ 
китергҽн хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), 
документлар нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматлар туры 
килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза) 
белҽн телдҽн мҿрҽҗҽгать итҥ дип аңлатыла 
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартның эчтҽлеге 
Муниципаль хезмҽт яисҽ 
талҽпне билгелҽҥче 
норматив акт 

2.1 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
исеме 

Документлар кҥчермҽлҽре һҽм алардан ҿземтҽлҽрне 
таныклау 

ГрК РФ;  
приказ № 97 

2.2 Турыдан-туры муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ 
башкарма-боеру органы исеме 

Исполком Устав; 
Положение  
 

2.3 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы 

Документлар кҥчермҽлҽренҽ тугрылык, алардан ҿземтҽ алу 
буенча нотариаль гамҽллҽр башкару. 

Документлар кҥчермҽлҽренҽ тугрылык, алардан ҿземтҽ алу 
буенча нотариаль гамҽллҽр башкарудан баш тарту 

Пункт 14 приказа 97 

2.4 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
срогы, шул исҽптҽн муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ 
зарурлыгын исҽпкҽ алып, 
туктатылу мҿмкинлеге Россия 
Федерациясе законнары белҽн 
каралган очракта муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору 
срогы 

Документлар кҥчермҽлҽренҽ тугрылык һҽм алардан ҿземтҽ 
алу мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан бер сҽгать эчендҽ башкарыла. 

Мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш эш кҿне эчендҽ хезмҽт 
кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очракта. 

Мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып, биш эш кҿне эчендҽ 
нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерҥ турында Карар кабул 
ителгҽн очракта. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору 
каралмаган 

 

2.5 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен законнар һҽм башка 
норматив хокукый актлар, шулай 
ук мҿрҽҗҽгать итҥче 
тарафыннан тапшырылырга 
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, 
аларны алу ысуллары, шул 
исҽптҽн электрон формада, 
аларны тапшыру тҽртибе 

1. Паспорт яки гариза бирҥченең шҽхесен раслаучы башка 
документлар. 

2. Аларның кҥлҽме бер биттҽн артып киткҽн кҥчермҽ яки 
ҿземтҽлҽргҽ тугрылык таныклау ҿчен тҽкъдим ителгҽн 
документлар прошитлар, пронумерован һҽм оешманың оттик 
матбугаты тарафыннан беркетелергҽ тиеш 

приказ №97 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартның эчтҽлеге 
Муниципаль хезмҽт яисҽ 
талҽпне билгелҽҥче 
норматив акт 

нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм 
мҿрҽҗҽгать итҥче тҽкъдим 
итҽргҽ хокуклы башка оешмалар 
карамагында булган һҽм 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
норматив хокукый актлар 
нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге, 
шулай ук аларны алу ысуллары, 
шул исҽптҽн электрон формада, 
аларны дҽҥлҽт органына, җирле 
ҥзидарҽ органына яисҽ ҽлеге 
документлар карамагында 
булган оешмаларга тапшыру 
тҽртибе 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ: 
Дҽҥлҽт пошлинасын һҽм нотариаль тарифны тҥлҽҥ турында 

белешмҽлҽр 

Приказ 11н 

2.7 Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
орган тарафыннан гамҽлгҽ 
ашырыла торган хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен килештерҥ талҽп ителгҽн  
дҽҥлҽт хакимияте органнары 
(җирле ҥзидарҽ органнары) һҽм 
аларның структур бҥлекчҽлҽре 
исемлеге 

Килешҥ талҽп ителми  

2.8 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле документларны 

1) Тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 
2) Тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартның эчтҽлеге 
Муниципаль хезмҽт яисҽ 
талҽпне билгелҽҥче 
норматив акт 

кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен 
сҽбҽплҽрнең тулы исемлеге 

пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда 

теркҽлмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга 
мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар 

2.9 Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 
бирҥдҽн баш тарту ҿчен 
сҽбҽплҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 
Баш тарту ҿчен нигез: 
1) мондый гамҽллҽр кылу законга каршы килҽ. 
2) гамҽлгҽ ашыру башка җирлек яки муниципаль районның 

җирле ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты тарафыннан (мирас 
мҿлкҽтен саклауга карата чаралар кабул итҥгҽ карата һҽм кирҽк 
булган очракта, аларга идарҽ итҥ буенча чаралар кҥрелергҽ 
тиеш) яисҽ нотариус тарафыннан башкарылырга тиеш. 

3) суд тарафыннан эшкҽ яраксыз яисҽ эшкҽ сҽлҽтле дип 
танылган гражданин йҽ кирҽкле вҽкалҽтлҽргҽ ия булмаган вҽкил 
нотариаль гамҽллҽр башкаруны сорап мҿрҽҗҽгать итте. 

4) алыш-биреш закон талҽплҽренҽ туры килми; 
5) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы кҥлҽмдҽ 

тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) 
документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган 
мҽгълҥмат бар. 

 

2.10 Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган 
дҽҥлҽт пошлинасы яки башка 
тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 
сҽбҽплҽре 

Нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен муниципаль хезмҽт тҥлҽҥле 
(тҥлҽҥле) нигездҽ кҥрсҽтелҽ. 

Дҽҥлҽт пошлинасы зур кҥлҽмдҽ тҥлҽнҽ: 
Документлар кҥчермҽлҽренҽ тугрылык һҽм алардан ҿземтҽ 

алу-документлар кҥчермҽлҽре сҽхифҽсе яки алардан ҿземтҽ алу 
ҿчен 10 сум. 

имзаның чынлыгын таныклау: 
гаризаларда һҽм башка документларда (банк 

карточкаларыннан һҽм юридик затларны теркҽҥ турындагы 
гаризалардан тыш) - 100 сум; 

 
 
 
п.9 ч.1 ст.22.1 Основ 
 
 
 
п.10 ч.1 ст.22.1 Основ 
пп.21 п.1 ст.333.24 НК 
РФ (часть вторая) 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартның эчтҽлеге 
Муниципаль хезмҽт яисҽ 
талҽпне билгелҽҥче 
норматив акт 

банк карточкаларында һҽм юридик затларны теркҽҥ 
турындагы гаризаларда (һҽр заттан, һҽр документта) - 200 сум. 

Авыл җирлеге башкарма комитеты бинасыннан читтҽ 
башкарылучы нотариаль гамҽллҽр ҿчен дҽҥлҽт пошлинасы бер 
ярым тапкыр арттырылган кҥлҽмдҽ тҥлҽнҽ. 

Дҽҥлҽт пошлинасын тҥлҽҥ буенча ташламалар РФ НК 333.38 
статьясының 2, 4, 11 пунктлары белҽн билгелҽнгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча бирелгҽн 
документка ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, орган һҽм (яки) 
вазыйфаи зат гаебе белҽн җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн документ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ алынмый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 8 Федерального 
закона №210-ФЗ 

2.11 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри 
булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен 
тҥлҽҥ , шул исҽптҽн мондый 
тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ 
методикасы турында 
мҽгълҥматны да кертеп,  алу 
тҽртибе, кҥлҽме һҽм сҽбҽплҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12  Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ 
һҽм мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның 
максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 
минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта 
кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

 

2.13Мҿрҽҗҽгать итҥченең 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында соравын, шул исҽптҽн 
электрон формада да,  теркҽҥ 
вакыты 

Теркҽлҥ шҽхесне һҽм документларны тикшергҽннҽн соң 
башкарыла 

 

2.14 Муниципаль хезмҽт Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм янгын  
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартның эчтҽлеге 
Муниципаль хезмҽт яисҽ 
талҽпне билгелҽҥче 
норматив акт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 
гариза бирҥчелҽргҽ кҿтҥ һҽм 
кабул итҥ урынына, шул исҽптҽн 
инвалидларны социаль яклау 
турындагы  Россия Федерациясе 
законнары нигезендҽ ҽлеге 
объектларның инвалидлар ҿчен 
тоткарсызлыкны да тҽэмин итеп, 
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 
тҽртибе турында визуаль, 
текстлы һҽм мультимедияле 
мҽгълҥмат урнаштыру һҽм 
рҽсмилҽштерҥгҽ талҽплҽр 

сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда, 
документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле җиһазлар, 
мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 
тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керҥ-
бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст 
һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы 
урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн 
мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

2.15 Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 
мҿмкинлеге  һҽм сыйфатлы  
булу кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 
мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи 
затлар белҽн ҥзара 
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 
дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 
ҥзҽгендҽ муниципаль хезмҽт алу 
мҿмкинлеге, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 
ҥзҽгенең эш урыннарында, 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
барышы турында, шул исҽптҽн 
мҽгълҥмати-коммуникацион 
технологиялҽр куллану белҽн 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин 
булуы кҥрсҽткечлҽре: 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты бинасының 
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында 
урнашуы; 

кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирҥчелҽрдҽн 
документлар кабул ителҽ торган биналар булу; 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге Башкарма комитетының мҽгълҥмат 
стендларында, «Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу; 

башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт 
кҥрсҽтҥгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм 
кҥрсҽтҥ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 
характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартның эчтҽлеге 
Муниципаль хезмҽт яисҽ 
талҽпне билгелҽҥче 
норматив акт 

дҽ, мҽгълҥмат алу мҿмкинлеге чиратлары; 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять; 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ 
карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер 
тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең 
озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 
ҥзҽгендҽ (Алга таба – КФҤ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤнең 
ерактан урнашкан эш урыннарында кҥрсҽтелми. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат 
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан http сайтында алырга мҿмкин:/ 
www. novosheshminsk.tatarstan.ru дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, МФЦларда 

2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе 
турында консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан 
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша 
алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында 
гариза электрон формада бирҥ каралган булса, гариза Татарстан 
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша 
бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/ 
www.gosuslugi.ru/) 
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, 
аларны ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада 
административ процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш 
урыннарында административ процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре 
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 
2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ; 
3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ. 
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн һҽм (яки) телефон аша муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен Башкарма комитетка 
мҿрҽҗҽгать итҽ. 
Нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен җавап бирҥче Башкарма комитет җитҽкчесе 
урынбасары (алга таба – Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары (сҽркатип) 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥне, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу 
ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм эчтҽлеге буенча башкара 
һҽм кирҽк булганда гариза бланкасын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: тҽкъдим ителгҽн документларның составы, формасы 
һҽм эчтҽлеге буенча консультациялҽр, искҽрмҽлҽр. 
 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 
 
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында язма гариза тапшыра һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 
документларны Башкарма комитетка тапшыра. 

1.3.2. Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары (сҽркатип) : 
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;  
тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча Ышаныч 

Кҽгазе); 
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерҥ;  
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 
буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары 
(сҽркатип) гамҽлгҽ ашыра: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ датасы һҽм вакыты 

бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы турында тамга белҽн гариза 
кҥчермҽлҽрен тапшыру. 

Ҽлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн 
баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, документларны кабул итҥне алып 
баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен каршылыклар булуы турында 
хҽбҽр итҽ һҽм тапшырылган документларда ачыкланган җитешсезлеклҽрне карап 
тотуны язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза 
бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар. 
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3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ 
 
3.4.1. Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары (сҽркҽтип) гаризаны 

теркҽгҽннҽн соң гамҽлгҽ ашыра: 
гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълҥматларны тикшерҥ; 
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҥ. 
Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет 

җитҽкчесе урынбасары (сҽркатип) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ баш тарту сҽбҽплҽре 
турында хҽбҽр итҽ һҽм ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган 
процедураларны гамҽлгҽ ашыра. 

Нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерҥ ҿчен нигез булган очракта 
Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары (сҽркатип) ҽлеге Регламентның 3.5 
пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта 
белгеч: 

нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен тҥлҽҥ дҿреслеген тикшерҽ; 
документның кҥчермҽсен яки документның тҿп нҿсхҽсе белҽн Ҿземтҽ; 
документ кҥчермҽлҽренҽ тугрылык кҥрсҽтҽ; 
Россия Федерациясе дҽҥлҽт гербы тҿшерелгҽн җирлек башкарма 

комитетының матбугат оттискына кул куя; 
нотариаль гамҽллҽрне теркҽҥ реестрында кылынган нотариаль гамҽлне 

теркҽҽ; 
гариза бирҥчегҽ расланган документларны кире кайтара. 
Ҽлеге Регламентның 3.3 -3.4 пунктлары белҽн билгелҽнҽ торган 

процедуралар гариза теркҽлгҽннҽн соң 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган 

документларның нотариаль расланган кҥчермҽлҽре яки кҥчермҽлҽре. 
1.4.2. Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары (сҽркатип) хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очракта нотариаль гамҽллҽр 
башкарудан баш тарту турында Карар Чыгара. Карар гариза бирҥчегҽ почта аша 
җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш кҿннҽн дҽ соңга 
калмыйча гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ юнҽлдерелгҽн нотариаль 
гамҽллҽр башкарудан баш тарту турында карар чыгару. 

 
3.5. Нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерҥ 

 
3.5.1. Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары (сҽркҽтип) очракта 

нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерергҽ мҿмкин: 
физик һҽм юридик затлардан ҿстҽмҽ мҽгълҥматларны юк итҥ зарур; 
экспертизага документлар җибҽрҥ; 
кызыксынган затларны ҽлеге гамҽллҽр башкаруга каршы каршылыклар 

булмавы турында сорашырга кирҽк. 
Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары (сҽркатип) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерҥ турында хҽбҽр итҽ. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥченең нотариаль гамҽллҽр кылуын 

кичектерҥ турында хҽбҽр итҥ. 
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3.5.2. Нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерҥ турында Карар кабул 
ителгҽннҽн соң, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары (сҽркатип) ҿстҽмҽ 
мҽгълҥмат алу ҿчен кирҽкле запрос ҽзерли һҽм тиешле органга яки кызыксынган 
затка җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 
мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ 
ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тиешле органга яки кызыксынган затка 
юнҽлдерелгҽн запрос. 

3.5.3. Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары (сҽркатип) сорауларга 
җавап биргҽннҽн соң мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм 3.3 пунктларда 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽт кҥрсҽтҽ. – 3.4 ҽлеге Регламентта. 

3.6. МФЦ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, МФЦның ерактан урнашкан эш 
урыны. 

МФЦларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, МФЦ ның ерактан урнашкан эш 
урыннарында кҥрсҽтелми. 

 
3.7. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

 
3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче Башкарма комитетка тапшыра: 
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта №1); 
гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.  
Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гариза гариза гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша 
(шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

3.7.2. Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары техник хаталарны тҿзҽтҥ 
турында гаризалар кабул итҽ, теркҽлгҽн документлар белҽн гариза яза. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 
3.7.3. Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары документларны карый һҽм 

хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге 
Регламентның 3.4 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның 
оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе язып тапшыра 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 
ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында 
гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 
 
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ 

тоту гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ 
органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар 
ҽзерлҽҥ ҥз эченҽ ала. 
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Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 
булып тора: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ 
һҽм килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 
Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 
булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
(комплекслы тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ 
мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ 
ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥгҽ 
агымдагы контроль гамҽлгҽ ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 
җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең 
хокукларын бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия 
Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Башкарма комитет җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 
мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Башкарма комитет җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 
бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) 
тиешенчҽ башкарылмавы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ 
торган (гамҽлгҽ ашырыла торган) карар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен 
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җавап тота. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 
оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
башкарма комитеты эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе 
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап 
тикшерҥ мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла. 

 
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе 

 
5.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек 
советына Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) 
судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 
мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын 
теркҽҥ вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 
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3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 
Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районының 
Архангел авыл җирлеге норматив хокукый актлары белҽн каралмаган 
документларны яисҽ мҽгълҥматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 
Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районының 
Архангел авыл җирлеге норматив хокукый актлары белҽн каралган 
документларны кабул итҥдҽн баш тарту; 

5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 
белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Архангел авыл җирлеге норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тоткарлау; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 
башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яисҽ 
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 
вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 
белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору; 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар яисҽ 
мҽгълҥмат булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ кҥрсҽтҥлҽрдҽн баш тартканда кҥрсҽтелмҽгҽн яисҽ, 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган 
очраклардан тыш, кҥрсҽтелгҽн документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес 
булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы. 

5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 
вазыйфаи затының карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 
шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмати-телекоммуникация 
челтҽре, Яңа Чишмҽ муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып 
җибҽрелҽ ала (http://www.novosheshminsk.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) 
(http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе 
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (булган 
очракта) кергҽн шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап 
тикшерелергҽ тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның мҿрҽҗҽгать 
итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар 
һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу очрагында - теркҽлгҽн 
кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш. 

5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 
1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи 
затының, вазыйфаи затының атамасы; 
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2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), 
мҿрҽҗҽгать итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, 
мҿрҽҗҽгать итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук 
элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) 
һҽм җавап бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
органның вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр турында мҽгълҥматлар; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 
яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн 
килешмҽгҽн дҽлиллҽр.  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 
документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 
бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. ТР 
Прокуратурасы фикеренчҽ, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон гариза 
бирҥче тарафыннан шикаятьне имзалау турындагы талҽпне ҥз эченҽ алмый. 
Прокуратура имзасы булмаганда мҿрҽҗҽгать итҥчене идентификациялҽҥ тҽртибе 
турында нинди дҽ булса аңлатма бирҽ алмый. ДБУ «Икътисади һҽм социаль 
тикшеренҥлҽр ҥзҽге» РФ Икътисади ҥсеш министрлыгы аңлатмалары сорашкан, 
ҽмма ҽлегҽ җавап кермҽгҽн. 

Шуңа кҥрҽ 5.6 пункты буенча карар Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны 
карап тикшерҥгҽ калдырылды. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе 
кабул ителҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка 
чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 
җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган акчаларны кире 
кайтару рҽвешендҽ дҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.  
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче кҿннҽн дҽ 

соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең 
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 
дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.9. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган 
җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында Башкарма комитет 
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, 
шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ башкарылырга тиешле алга таба 
гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

5.10. Шикаять мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш тҥгел дип 
танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарка шикаять бирҥ тҽртибе турында 
мҽгълҥмат бирелҽ. 

5.11. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре 
билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган 
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый. 
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1 нче кушымта 
 

Татарстан Республикасы  
Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел авыл җирлеге башкарма  
комитеты җитҽкчесенҽ  

_______________________ тан 
 

Техник хаталар тҿзҽтҥ турында 
гариза 

 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
______________________________________________________________________ 

(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы) 
Язылган:___________________________________________________________________ 
Дҿрес мҽгълҥматлар:__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 
тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥегезне сорыйм.  
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1. 
2. 
3. 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта 
мондый карарны  
электрон документны E-mail адресына:_______________; 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьне почта адресы буенча: 
___________________________________________________________________. җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне, шул 
исҽптҽн автоматлаштырылган режимда,  кертеп, ,шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥне 
(муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, 
туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, 
блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп),  шулай ук мин тҽкъдим иткҽн  затның 
ризалыгын раслыйм. 
Гаризага кертелгҽн минем шҽхесемҽ һҽм мин тҽкъдим иткҽн затка кагылышлы 
мҽгълҥматларны дҿрес дип саныйм. Гаризага кушымта итеп бирелгҽн документлар 
(документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе кануннары белҽн билгелҽнгҽн 
талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы 
мҽгълҥматлар дҿрес.  
 Муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша бирелгҽн сораштыруда 
катнашырга ризалык бирҽм: _______________________ 
______________  _________________ ( ________________) 
  (дата)                                                        (имза)    (Ф.И.О.) 
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Кушымта  
(белешмҽ)  

 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы 
вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 

Башкарма комитет 
сҽркатибе 

8(84348) 38-0-40 Arhan.Nsm@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел авыл җирлеге Советы 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 
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                                       5 нче кушымта 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ 

муниципаль районы Архангел авыл 
җирлеге башкарма комитеты 

карарына карата 
 2019 елның 27 марты №8  

 
Нотариаль хезмҽтлҽр: таныклык яки ышанычнамҽ таныклыгын яасу буенча муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ турында административ регламент 
 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр. 
 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 
Регламент) нотариаль гамҽллҽр кылу буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын 
һҽм тҽртибен билгели: васыять таныклыгы яки ышанычнамҽ таныклыгы (алга таба – 
муниципаль хезмҽт).  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 

Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 
кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы – Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты Секретаре (алга таба - бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитет урнашкан урын: Архангел бистҽсе авылы, Горький урамы, 
21 а йорты. 

Эш графигы:  
дҥшҽмбе – җомга: 8.00 дҽн 16.15 гҽ кадҽр;  
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 
Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 
Белешмҽ телефоны: 8 (84348) 38-0-40.  
Узу документлар буенча удостоверяющим шҽхес. 
1.3.2. «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – 

«Интернет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: (http:/ www. 
novosheshminsk.tatarstan.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны 
һҽм эш графигы турында мҽгълҥмат бирелергҽ мҿмкин:  

1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында 
гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен визуаль һҽм текстлы мҽгълҥмат булган мҽгълҥмат 
стендлары аша.  

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽ мҽгълҥмат пунктларда (пунктчаларда) 
булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент; 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ www. 
novosheshminsk.tatarstan.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 
(http://uslugi. tatar.ru/);  

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/ 
www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта:   
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – кҽгазьдҽ 

http://www.gosuslugi.ru/
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почта аша, электрон почта аша. 
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитет белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 
бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълҥмати стендларда 
урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ: 
Россия Федерациясе Граждан кодексы (беренче ҿлеш) 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга 

таба - РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, №32, 3301 ст.); 
Россия Федерациясе Салым кодексы (икенче ҿлеш) 5.08.2000 №117-ФЗ (алга таба-

РФ НК) (РФ законнары җыелышы, 07.08.2000, № 32, 3340 ст.); 
Нотариат турында 1993 елның 11 февралендҽге 4462-1 номерлы Россия 

Федерациясе законнары нигезлҽре (алга таба-нигезлҽре) (РФ СНД һҽм ВС Җыелма 
басмасы, 11.03.1993 № 10, 357 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ 
номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.)); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.));  

Россия Юстиция министрлыгының «нотариус тарафыннан ҽзерлҽнгҽн электрон 
документ форматына талҽплҽрне раслау турында» 2015 елның 29 июнендҽге 155 
номерлы боерыгы (алга таба – 155 номерлы боерык) (хокукый мҽгълҥматның рҽсми 
интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015); 

Россия Юстиция министрлыгының «нотариаль гамҽллҽрне, нотариаль 
таныклыкларны һҽм алыш - бирешлҽрдҽ таныклыкларны теркҽҥ реестрлары 
формаларын һҽм аларны рҽсмилҽштерҥ тҽртибен раслау турында» 2016 елның 27 
декабрендҽге 313 номерлы боерыгы (алга таба-313 номерлы боерык) (хокукый 
мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы )http://www.pravo.gov.ru 30.12.2016); 

Россия Юстиция министрлыгының «җирлеклҽрнең җирле администрациялҽре 
башлыклары һҽм җирлеклҽрнең җирле ҥзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле 
вазыйфаи затлары, муниципаль районнарның җирле администрациялҽре башлыклары 
һҽм муниципаль районнарның җирле ҥзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле вазыйфаи 
затлары тарафыннан нотариаль гамҽллҽр башкару тҽртибе турында инструкцияне 
раслау хакында " 2017 елның 6 июнендҽге 97 номерлы боерыгы (алга таба - 97 номерлы 
боерык) (Россия газетасы, № 133, 21.06.2017);  

«дҽҥлҽт һҽм муниципаль тҥлҽҥлҽр турында дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасын алып 
бару тҽртибен раслау хакында " 2017 елның 12 маендагы 11н номерлы Федераль 
казначылык боерыгы (алга таба – 11н боерыгы) (хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-
порталы http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2017); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 
03.08.2004); 

Яңа Чишмҽ муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-247 
номерлы карары (алга таба Устав); 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
Советының 2015  нче елның 10 нчы мартындагы 44-91  нче номерлы карары белҽн кабул 
ителгҽн Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы “Архангел авыл 
җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы (алга таба-Устав); 

«Яңа Чишмҽ муниципаль районы Башкарма комитеты турында» 2006 елның 18 
февралендҽге 6-44 номерлы нигезлҽмҽ (алга таба - Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Советы карары) белҽн расланган нигезлҽмҽ (алга таба-ИК турында Нигезлҽмҽ); 
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Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
Башкарма комитетының 2012  нче елның 16 нчы июнендҽге 17 нче номерлы Карары 
белҽн расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел 
авыл җирлеге Башкарма комитетының эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре (алга таба – 
кагыйдҽлҽр); 

1.4. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 
васыять-гамҽлдҽге законнар нигезендҽ тҿзелгҽн һҽм билгеле бер форма буенча 

тҿзелгҽн, милек хуҗасының, кыйммҽтлҽрнең, акча кертеменең ҥлгҽннҽн соң милке аның 
милкенҽ тапшырылырга тиешлеге турында нотариаль расланган язма кҥрсҽтмҽсе;  

ышанычнамҽ дип ҿченче затлар каршында вҽкил итҥ ҿчен башка затка бер зат 
тарафыннан бирелҽ торган язма вҽкил таныла. Вҽкил белҽн килешҥ ясауда язма вҽкил 
турыдан-туры тиешле ҿченче затка тҽкъдим ителергҽ мҿмкин. 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 
торып эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре 
эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы 
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге территориаль аерымланган 
структур бҥлекчҽсе (офис) , карары белҽн расланган Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 
22.12.2012 №1376 Кагыйдҽлҽрен раслау Турында «эшчҽнлеген оештыру буенча кҥп 
функцияле ҥзҽклҽр дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр»; 

техник хата-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 
документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽҥгҽ 
китергҽн хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), 
документлар нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматлар туры 
килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза) 
белҽн телдҽн мҿрҽҗҽгать аңлатыла.  
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартлары 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исемлеге 

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 
Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне 

билгелҽҥче норматив акт 

2.1 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
исеме 

Нотариаль гамҽллҽр башкару: васыять таныклыгы яки 
ышаныч таныклыгы 

ГрК РФ; 
приказ №97 

2.2 Турыдан-туры муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ 
башкарма-боеру органы исеме 

Исполком Устав;  
Положение; 
 

2.3 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы 

Нотариаль гамҽллҽрне башкару васыять таныклыгы яки 
ышанычнамҽ таныклыгы. 

Нотариаль гамҽллҽрне башкарудан баш тарту 

 

2.4 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
срогы, шул исҽптҽн муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ 
зарурлыгын исҽпкҽ алып, 
туктатылу мҿмкинлеге Россия 
Федерациясе законнары белҽн 
каралган очракта муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору 
срогы 

Васыять таныклыгы яки ышаныч таныклыгы мҿрҽҗҽгать 
иткҽн вакыттан алып бер эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ 
ашырыла. 

Мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш эш кҿне эчендҽ 
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн 
очракта. 

Мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып, биш эш кҿне эчендҽ 
нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерҥ турында Карар кабул 
ителгҽн очракта. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору 
каралмаган. 

 

2.5 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен законнар һҽм башка 
норматив хокукый актлар, шулай 
ук мҿрҽҗҽгать итҥче 
тарафыннан тапшырылырга 
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, 
аларны алу ысуллары, шул 
исҽптҽн электрон формада, 
аларны тапшыру тҽртибе 

1. Паспорт яки гариза бирҥченең шҽхесен раслаучы башка 
документлар. 

2. Ышанычлы ышанычны раслаучы документлар. 

Приказ №97 
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нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм 
мҿрҽҗҽгать итҥче тҽкъдим 
итҽргҽ хокуклы башка оешмалар 
карамагында булган һҽм 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
норматив хокукый актлар 
нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге, 
шулай ук аларны алу ысуллары, 
шул исҽптҽн электрон формада, 
аларны дҽҥлҽт органына, җирле 
ҥзидарҽ органына яисҽ ҽлеге 
документлар карамагында 
булган оешмаларга тапшыру 
тҽртибе 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ: 
Дҽҥлҽт пошлинасы турында белешмҽлҽр 

Приказ 11н 

2.7 Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
орган тарафыннан гамҽлгҽ 
ашырыла торган хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен килештерҥ талҽп ителгҽн  
дҽҥлҽт хакимияте органнары 
(җирле ҥзидарҽ органнары) һҽм 
аларның структур бҥлекчҽлҽре 
исемлеге 

Килешҥ талҽп ителми  

2.8 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле документларны 
кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен 
сҽбҽплҽрнең тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 

пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 
килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда 

 



107 

 

теркҽлмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга 
мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар; 

4) тиешле органга документлар тапшыру 
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 
Нигез баш тарту ҿчен: 
1) мондый гамҽллҽр кылу законга каршы килҽ. 
2) гамҽл башка җирлек яки муниципаль районның җирле 

ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты тарафыннан 
башкарылырга тиеш  

3) суд тарафыннан эшкҽ яраксыз яисҽ эшкҽ сҽлҽтле дип 
танылган гражданин йҽ кирҽкле вҽкалҽтлҽргҽ ия булмаган 
вҽкил нотариаль гамҽллҽр башкаруны сорап мҿрҽҗҽгать итте; 

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль тҥлҽҥлҽр турында дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасы (алга таба – ГМС ГМП) аша дҽҥлҽт 
пошлинасын һҽм нотариаль тарифны тҥлҽҥ турында 
мҽгълҥмат кермҽҥ); 

5) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 
кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм 
(яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган 
мҽгълҥмат бар. 

 

2.9 Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 
бирҥдҽн баш тарту ҿчен 
сҽбҽплҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 
Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез: 
1) мондый гамҽллҽр кылу законга каршы килҽ. 
2) гамҽл башка җирлек яки муниципаль районның җирле 

ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты тарафыннан 
башкарылырга тиеш  

3) суд тарафыннан эшкҽ яраксыз яисҽ эшкҽ сҽлҽтле дип 
танылган гражданин йҽ кирҽкле вҽкалҽтлҽргҽ ия булмаган 
вҽкил нотариаль гамҽллҽр башкаруны сорап мҿрҽҗҽгать итте; 

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль тҥлҽҥлҽр турында дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасы (алга таба – ГМС ГМП) аша дҽҥлҽт 
пошлинасын һҽм нотариаль тарифны тҥлҽҥ турында 
мҽгълҥмат кермҽҥ); 
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5) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 
кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм 
(яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган 
мҽгълҥмат бар. 

2.10 Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган 
дҽҥлҽт пошлинасы яки башка 
тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 
сҽбҽплҽре 

Нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен муниципаль хезмҽт 
тҥлҽҥле (тҥлҽҥле) нигездҽ кҥрсҽтелҽ. 

Дҽҥлҽт пошлинасы  
1) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ нотариаль 

форма талҽп итҥче килешҥ (килешҥлҽр) кылуга ышанычнамҽ 
таныклыгы ҿчен-200 сум; 

2) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ нотариаль 
форма талҽп итҥче башка ышаныч кҽгазе таныклыгы ҿчен-200 
сум; 

3) тҽртиптҽ бирелҽ торган ышаныч таныклыгы ҿчен, 
мондый таныклык Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 
мҽҗбҥри булган очракта-200 сум; 

4) васыять таныклыгы ҿчен, ябык васыятьне кабул иткҽн 
ҿчен-100 сум; 

5) ҽлеге пунктның 6 пунктчасында каралган мҿлкҽтдҽн 
тыш, мҿлкҽт белҽн файдалану һҽм (яки) эш итҥ хокукына 
ышанычнамҽ таныклыгы ҿчен: 

балалар, шул исҽптҽн уллыкка алынган, ир белҽн хатын, 
ата-аналар, тулы туган кардҽшлҽр һҽм апалар-100 сум; 

башка физик затларга-500 сум; 
6) автотранспорт чаралары белҽн файдалану һҽм (яки) 

 
 
 
пп.1 п.1 ст.333.24 НК РФ (часть 
вторая) 
 
п.6 ч.1 ст.22.1 Основ 
 
 
пп.3 п.1 ст. 333.24 НК РФ (часть 
вторая) 
 
пп.13 п.1 ст. 333.24 НК РФ 
(часть вторая) 
пп.15 п.1 ст. 333.24 НК РФ 
(часть вторая) 
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эш итҥ хокукы ҿчен ышаныч кҽгазе таныклыгы ҿчен: 
балаларга, шул исҽптҽн уллыкка алынган, иренҽ, ҽти-

ҽнилҽренҽ, Тулы туган кардҽшлҽренҽ һҽм апаларына-250 
сум; 

башка физик затларга-400 сум; 
Авыл җирлеге башкарма комитеты бинасыннан читтҽ 

башкарылучы нотариаль гамҽллҽр ҿчен дҽҥлҽт пошлинасы 
бер ярым тапкыр арттырылган кҥлҽмдҽ тҥлҽнҽ. 

Нотариаль тариф-200 сум. 1-2 тҿркем инвалидларына 100 
сум ташлама 50 %. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча бирелгҽн 
документка ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, орган һҽм (яки) 
вазыйфаи зат гаебе белҽн җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн документ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ алынмый. 

пп.16 ч.1 ст. 333.24 НК РФ 
(часть вторая) 
 
 
 
ч.2 ст.22.1 Основ 
п.1 ч.1 ст.333.25 НК РФ (часть 
вторая) 
 
 
 
Статья 8 Федерального закона 
№210-ФЗ 

2.11 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри 
булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен 
тҥлҽҥ , шул исҽптҽн мондый 
тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ 
методикасы турында 
мҽгълҥматны да кертеп,  алу 
тҽртибе, кҥлҽме һҽм сҽбҽплҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12  Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ 
һҽм мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның 
максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 
минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 
тиеш 

 

2.13Мҿрҽҗҽгать итҥченең 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында соравын, шул исҽптҽн 
электрон формада да,  теркҽҥ 
вакыты 

Шҽхеснең документларын тикшерелгҽннҽн соң теркҽҥ 
башкарыла 

 

2.14 Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм янгын 
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда, 
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гариза бирҥчелҽргҽ кҿтҥ һҽм 
кабул итҥ урынына, шул исҽптҽн 
инвалидларны социаль яклау 
турындагы  Россия Федерациясе 
законнары нигезендҽ ҽлеге 
объектларның инвалидлар ҿчен 
тоткарсызлыкны да тҽэмин итеп, 
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 
тҽртибе турында визуаль, 
текстлы һҽм мультимедияле 
мҽгълҥмат урнаштыру һҽм 
рҽсмилҽштерҥгҽ талҽплҽр 

документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле җиһазлар, 
мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 
тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керҥ-
бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст 
һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы 
урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн 
мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

2.15 Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 
мҿмкинлеге  һҽм сыйфатлы  
булу кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 
мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи 
затлар белҽн ҥзара 
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 
дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 
ҥзҽгендҽ муниципаль хезмҽт алу 
мҿмкинлеге, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 
ҥзҽгенең эш урыннарында, 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
барышы турында, шул исҽптҽн 
мҽгълҥмати-коммуникацион 
технологиялҽр куллану белҽн 
дҽ, мҽгълҥмат алу мҿмкинлеге 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин 
булуы кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты бинасының 
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында 
урнашуы; 

кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза 
бирҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган биналар булу; 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Архангел авыл җирлеге Башкарма комитетының мҽгълҥмат 
стендларында, «Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында 
тулы мҽгълҥмат булу; 

башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт 
кҥрсҽтҥгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм 
кҥрсҽтҥ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 
характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 
чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата 
шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең 
бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. 
Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (Алга таба – КФҤ) муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ КФҤнең ерактан урнашкан эш урыннарында 
кҥрсҽтелми. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 
мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан http сайтында 
алырга мҿмкин:/ www. novosheshminsk.tatarstan.ru дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҤлҽрдҽ 

2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе 
турында консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан 
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 
аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында 
гариза электрон формада бирҥ каралган булса, гариза 
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/ 
www.gosuslugi.ru/) 
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ 
сроклары, аларны ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон 

формада административ процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак 

урнашкан эш урыннарында административ процедураларны башкару 
ҥзенчҽлеклҽре 

 
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 
2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ; 
3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн һҽм (яки) телефон аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен Башкарма комитетка 
мҿрҽҗҽгать итҽ. 

Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥне, шул 
исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы 
һҽм эчтҽлеге буенча гамҽлгҽ ашыра һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда 
ярдҽм кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: тҽкъдим ителгҽн документларның составы, 
формасы һҽм эчтҽлеге буенча консультациялҽр, искҽрмҽлҽр.3.3. Принятие и 
регистрация заявления 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче васыятьлҽрне раслау һҽм ышанычнамҽлҽрне 
раслау буенча нотариаль гамҽллҽр кылу турында язма гариза тапшыра һҽм 
документларны ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ авыл башкарма 
комитетына тапшыра. 

1.3.2. Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра: 
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;  
тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча Ышаныч 

Кҽгазе); 
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерҥ;  
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 
буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ 
ашыра: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ датасы һҽм вакыты 

бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы турында тамга белҽн гариза 
кҥчермҽлҽрен тапшыру. 

Ҽлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн 
баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет секретаре, 
документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен 
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм тапшырылган документларда 
ачыкланган җитешсезлеклҽрне карап тотуны язмача аңлату белҽн документлар 
кире кайтара. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гражданның кабул ителгҽн мҿрҽҗҽгате яисҽ 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 
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3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче васыятьлҽрне раслау һҽм ышанычнамҽлҽрне 

раслау буенча нотариаль гамҽллҽр кылу турында язма гариза тапшыра һҽм 
документларны ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ авыл башкарма 
комитетына тапшыра. 

 
3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ 

 
3.4.1. Башкарма комитет секретаре гаризаны теркҽгҽннҽн соң гамҽлгҽ 

ашыра: 
гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълҥматларны тикшерҥ; 
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҥ. 
Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет 

җитҽкчесе урынбасары мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ баш тарту сҽбҽплҽре турында хҽбҽр 
итҽ һҽм ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ 
ашыра. 

Нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерҥ ҿчен нигез булган очракта, 
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган 
процедураларны гамҽлгҽ ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта 
орган белгече: 

нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен тҥлҽҥ дҿреслеген тикшерҽ (электрон 
формада ведомствоара электрон бҽйлҽнеш системасы аша дҽҥлҽт пошлинасы 
турында мҽгълҥмат бирҥ турында запрос җибҽрҥ юлы белҽн) һҽм нотариаль 
гамҽллҽр кыла. 

3.3-3.4 пунктлары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать 
итҥчегҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: нотариаль васыять таныклыгы яки ышаныч 
таныклыгы. 

3.4.2. Башкарма комитет секретаре хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында 
Карар кабул ителгҽн очракта нотариаль гамҽллҽр башкарудан баш тарту турында 
Карар Чыгара. Карар гариза бирҥчегҽ почта аша җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш кҿннҽн дҽ соңга 
калмыйча гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ юнҽлдерелгҽн нотариаль 
гамҽллҽр башкарудан баш тарту турында карар. 

 
3.5. Нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерҥ 

 
3.5.1. Башкарма комитет секретаре очракта нотариаль гамҽллҽр кылуны 

кичектерергҽ мҿмкин: 
физик һҽм юридик затлардан ҿстҽмҽ мҽгълҥматларны юк итҥ зарур; 
экспертизага документлар җибҽрҥ; 
кызыксынган затларны ҽлеге гамҽллҽр башкаруга каршы каршылыклар 

булмавы турында сорашырга кирҽк. 
Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ нотариаль гамҽллҽр 

кылуны кичектерҥ турында хҽбҽр итҽ. 
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥченең нотариаль гамҽллҽр кылуын 
кичектерҥ турында хҽбҽр итҥ. 

3.5.2. Башкарма комитет секретаре нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерҥ 
турында Карар кабул ителгҽннҽн соң ҿстҽмҽ мҽгълҥмат алу ҿчен кирҽкле запрос 
ҽзерли һҽм тиешле органга яки кызыксынган затка җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 
мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ 
ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тиешле органга яки кызыксынган затка 
юнҽлдерелгҽн запрос. 

3.5.3. Башкарма комитет секретаре гарызнамҽлҽргҽ җаваплар кергҽннҽн соң 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм 3.3 пункт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽт 
кҥрсҽтҽ. – 3.4 ҽлеге Регламент. 

3.6. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең ерактан урнашкан эш 
урыны. 

КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең ерактан урнашкан эш 
урыннарында кҥрсҽтелми. 

 
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

 
3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче Башкарма комитетка тапшыра: 
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта №1); 
гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.  
Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гариза гариза гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша 
(шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ..  

3.7.2. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 
хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче Башкарма комитетка тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта №1); 
гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.  
Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гариза гариза гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша 
(шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

3.7.3. Башкарма комитет секретаре техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 
гаризалар кабул итҽ, теркҽлгҽн документлар белҽн гариза яза. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң 
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 
3.7.4. Башкарма комитет секретаре документларны карый һҽм хезмҽт 

нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге 
Регламентның 3.4 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның 
оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 
ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында 
гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 
 
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 
 
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ 

тоту гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ 
органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар 
ҽзерлҽҥ ҥз эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 
булып тора: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ 
һҽм килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 
Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 
булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
(комплекслы тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ 
мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ 
ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥне 
агымдагы контрольдҽ тоту гамҽлгҽ ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 
җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең 
хокукларын бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия 
Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 
мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 
урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 
гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 
ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар 
һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 
оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел авыл җирлеге 
башкарма комитеты эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе 
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап 
тикшерҥ мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла. 
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5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе 

5.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек 
советына Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) 
судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 
мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын 
теркҽҥ вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районы Архангел 
авыл җирлеге башкарма комитеты норматив хокукый актлары белҽн каралмаган 
документларны яисҽ мҽгълҥматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 
Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районының 
Архангел авыл җирлеге норматив хокукый актлары белҽн каралган 
документларны кабул итҥдҽн баш тарту; 

5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 
белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы Архангел авыл җирлеге норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тоткарлау; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 
башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яисҽ 
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 
вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 
белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору; 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар яисҽ 
мҽгълҥмат булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ кҥрсҽтҥлҽрдҽн баш тартканда кҥрсҽтелмҽгҽн яисҽ, 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган 
очраклардан тыш, кҥрсҽтелгҽн документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес 
булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы 

5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 
вазыйфаи затының карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 
шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмати-телекоммуникация 
челтҽре, Яңа Чишмҽ муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып 
җибҽрелҽ ала (http://www.novosheshminsk.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) 
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(http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе 
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (булган 
очракта) кергҽн шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап 
тикшерелергҽ тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның мҿрҽҗҽгать 
итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар 
һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу очрагында - теркҽлгҽн 
кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш. 

5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 
1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи 
затының, вазыйфаи затының атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), 
мҿрҽҗҽгать итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, 
мҿрҽҗҽгать итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук 
элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) 
һҽм җавап бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
органның вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр турында мҽгълҥматлар; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 
яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн 
килешмҽгҽн дҽлиллҽр.  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 
документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 
бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. ТР 
Прокуратурасы фикеренчҽ, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон гариза 
бирҥче тарафыннан шикаятьне имзалау турындагы талҽпне ҥз эченҽ алмый. 
Прокуратура имзасы булмаганда мҿрҽҗҽгать итҥчене идентификациялҽҥ тҽртибе 
турында нинди дҽ булса аңлатма бирҽ алмый. ДБУ «Икътисади һҽм социаль 
тикшеренҥлҽр ҥзҽге» РФ Икътисади ҥсеш министрлыгы аңлатмалары сорашкан, 
ҽмма ҽлегҽ җавап кермҽгҽн. 

Шуңа кҥрҽ 5.6 пункты буенча карар Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны 
карап тикшерҥгҽ калдырылды. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе 
кабул ителҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка 
чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 
җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган акчаларны кире 
кайтару рҽвешендҽ дҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.  
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче кҿннҽн дҽ 

соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең 
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 
дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган 
җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында Башкарма комитет 
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, 



118 

 

шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ башкарылырга тиешле алга таба 
гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш тҥгел дип 
танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарка шикаять бирҥ тҽртибе турында 
мҽгълҥмат бирелҽ. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре 
билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган 
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый. 



1 нче кушымта 
Татарстан Республикасы  

Яңа Чишмҽ муниципаль районы  
Архангел авыл җирлеге башкарма  

комитеты җитҽкчесенҽ  
_______________________ тан 

 
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында 

гариза 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
______________________________________________________________________ 

(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы) 
Язылган:_________________________________________________________________
__ 
Дҿрес мҽгълҥматлар:__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 
документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥегезне сорыйм.  
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1. 
2. 
3. 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн 
очракта мондый карарны  
электрон документны E-mail адресына:_______________; 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьне почта адресы буенча: 
___________________________________________________________________. 
җибҽрҥегезне сорыйм: 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне, 
шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда,  кертеп, ,шҽхси мҽгълҥматларны 
эшкҽртҥне (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны җыю, 
системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн 
тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук 
персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ 
кертеп),  шулай ук мин тҽкъдим иткҽн  затның ризалыгын раслыйм. 
Гаризага кертелгҽн минем шҽхесемҽ һҽм мин тҽкъдим иткҽн затка кагылышлы 
мҽгълҥматларны дҿрес дип саныйм. Гаризага кушымта итеп бирелгҽн документлар 
(документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе кануннары белҽн билгелҽнгҽн 
талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы 
мҽгълҥматлар дҿрес.  
 Муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша бирелгҽн 
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________________ 
______________  _________________ ( ________________) 
  (дата)                                                        (имза)    (Ф.И.О.) 

 
  



 

Кушымта  
(белешмҽ)  

 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы 
вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел авыл җирлеге башкарма комитеты 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 

Башкарма комитет 
сҽркатибе 

8(84348) 38-0-40 Arhan.Nsm@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы  

Архангел авыл җирлеге Советы 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-0-02 Arhan.Nsm@tatar.ru 

 

 
 
 



 

 


