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КАРАР                                                             КАРАР                                                                                    
 
26 нче март 2019 нчы ел                                                                                                 №10 

 
«Адреслар бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында Административ регламентын раслау турында” 
 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 
хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең 
административ регламентларын эшлҽҥ һҽм раслау тҽртибен раслау турында һҽм 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына ҥзгҽрешлҽр 
кертҥ хакында " 2010 ел, 2 ноябрь, 880 нче карарына таянып, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының», Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Зирекле авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР бирҽ: 

 
 1. Адресларны бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

буенча административ регламентны расларга. 

      2.Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Зирекле авыл җирлеге 

Башкарма комитетының “Адреслар бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында "2018 елның 4 

сентябрендҽге 18 номерлы карарының ҥз кҿчен югалткан дип санарга. 

             3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталының 
рҽсми сайтында “Интернет” мҽгълҥмат - телекоммуникация челтҽрендҽ  
http://pravo.tatarstan.ru , Яңа Чишмҽ муниципаль районының рҽсми сайтында 
http://novosheshminsk.tatarstan.ru/. бастырып чыгарырга (халыкка игълан итҽргҽ). 
4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥземҽ йҿклим. 
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Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ 
муниципаль районы Зирекле авыл 

җирлеге башкарма комитеты 
карарына 1 нче номерлы кушымта 

2019 елның 26 нче марты  
 

 
Адреслар бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында Административ регламент 
 

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;) право постоянного (бессрочного) 

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

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

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

1.3.1. Башкарма комитет урнашкан урын: Зирекле авылы, Ленин урамы, 53 нче 
йорт. 

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 38 676.  
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.  

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; 
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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 нче елның 18 нче  мартындагы 
42-247  нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн “Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ 
муниципаль районы” муниципаль берҽмлеге Уставы (алга таба - Устав); 

 Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Зирекле авыл җирлеге 
Советының 2015  нче елның 10 нчы мартындагы 41-86  нче номерлы карары белҽн кабул 
ителгҽн Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы “Зирекле авыл 
җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы (алга таба-Устав); 
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  Яңа Чишмҽ муниципаль районы Советының 2015 нче  елның 18 нче мартындагы 
42-248 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн “Татарстан Республикасының Яңа 
Чишмҽ муниципаль районы Башкарма комитеты турында” Нигезлҽмҽсе; 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Зирекле авыл җирлеге 
Башкарма комитетының 2013  нче елның 21 нче январендэге2Б нчы номерлы Карары 
белҽн расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Зирекле 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), 
документлар нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматлар туры 
килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата). 
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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 
Зирекле 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 нигезендҽ 
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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 
ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты 
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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 
чыгару ҿчен гариза бирҥчегҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленҽ) 
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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 
сҽбҽплҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12  Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15  
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турында сорау биргҽндҽ һҽм мондый 
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда 
чиратның максималь вакыты 

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 
кҥрсҽтҥнең барышы турында, шул 
исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы 
кҥрсҽткечлҽре булып тора: 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Зиреклеавыл 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 
Зирекле 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 
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технологиялҽр куллану белҽн дҽ, 
мҽгълҥмат алу мҿмкинлеге 

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 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; 
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гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ. 
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 
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3.5.1. Бҥлек белгече:  
гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълҥматларны тикшерҥ; 
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 районныннан 
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. 
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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 
 
1.7.1.  Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҤнең 

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

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  
1.7.3. 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: 
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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 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 Зирекле авыл җирлеге 
норматив хокукый актлары белҽн каралмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны 
гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе; 
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4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмҽ муниципаль районының Зирекле 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 Зирекле 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 Зирекле 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; 
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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 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 

 
 

 Бит N ___ Нибары бит 
 ___ 

 

1 Гариза 2 Заявление принято 
регистрационный номер 
_______________ 
гариза битлҽре саны ___________ 
Документлар саны ____, 
шул исҽптҽн оригиналлар ___, кҥчермҽ 
____, оригиналдагы листлар саны ____, 
кучермҽлҽр ____ 
ФИО вазыйфаи зат ________________ 
вазыйфаи затның имзасы 
____________ 

в 
---------------------------------------- 

(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) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Объектка карата адресацияегезне сорыйм: 

Тҿр: 

 Җир  Сооружение  Тҽмамланмаган 
тҿзелеш объекты 

    

 Бина  Помещение 

    

3.2 Адрес бирҥ 

Сҽбҽпле: 

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

Тҿзелҽ торган җир 
кишҽрлеклҽре саны 

 

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  
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Җир кишҽрлеге бҥлҥ юлы белҽн җир кишҽрлеге тҿзҥ 

Тҿзелҽ торган җир 
кишҽрлеклҽре саны 

 

Тҿзелҽ торган җир 
кишҽрлеклҽре саны 

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 ___  Нибары бит 
___ 

 

  Бҥлеп бирҥ юлы белҽн җир кишҽрлеге(ов) тҿзҥ 

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

 

Җир кишҽрлегенең кадастр 
номеры 

Бҥлеп бирелгҽн җир кишҽрлегенең адресы 

  

 

 Җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ юлы белҽн барлыкка китерҥ хакында 

Тҿзелҽ торган җир 
кишҽрлеклҽре саны 

Кҥп җир, торган перераспределяются 
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ТР Җир һҽм мҿлкҽт 
мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы 
карамагындагы "Матди тҽэмин 
итҥ идарҽсе" дҽҥлҽт бюджет 
учреждениесе янгын 
куркынычсызлыгы сагында <2> 

Бҥлеп бирелҽ торган җир кишҽрлегенең 
адресы <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 

Бина кадастр номеры Бҥлмҽ адресы 
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 Бит N ___ Нибары бит ___ 

 

  Бина, корылмалар бҥлҥ юлы белҽн бинада, корылмада биналар 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:  

  

  

 Бинадагы, корылмада бҥлмҽлҽрне бҥлҥ юлы белҽн барлыкка китерҥ 

Бинаны (торак булмаган) 
билгелҽҥ)<3> 

Бҥлмҽ тҿре <3> Бҥлмҽлҽр саны <3> 

   

Бҥлектҽге кадастр номеры Бҥлмҽнең адресы 

  

  

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  

  

  

 Бинадагы, корылмадагы бҥлмҽлҽрне берлҽштереп тҿзҥ юлы белҽн бина 
тҿзҥ 

  Торак урыны барлыкка килҥ  Торак булмаган бинаны тҿзҥ 

Берлҽштерелгҽн биналар саны  

Берлҽштерелгҽн бинаның 
кадастр номеры <4> 

Берлҽштерелгҽн бина адресы <4> 
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Өстәмә мәгълүмат:  

  

  

 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 

  

  

Өстәмә мәгълүмат:  

  

   

 

 Бит N ___ Нибары бит ___ 

   

3.3 Юк итҽргҽ адресы объект: 

Ил исеме  

Россия Федерациясе субъекты 
исеме 

 

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

 

Авыл җирлеге исеме  

Шҽһҽр округының шҽһҽр эче 
районы исеме 

 

Торак исеме пункта  
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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 мҿлкҽтнең дҽҥлҽт кадастры турында" 2007 елның 24 июлендҽге 
221-ФЗ номерлы Федераль законның 27 статьясындагы 2 ҿлешенең 1 һҽм 
3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча объектны кадастр исҽбенҽ 
алудан баш тарту (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2007, № 31, 
4017 ст., 2008, № 30, 3597 ст.; 2009, № 52, 6410 ст., 2011, № 1, 47 ст.; N 49, 
7061 ст.; N 50, 7365; 2012, n 31, 4322; 2013, № 30, 4083 ст.; хокукый 
мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы www.pravo.gov.ru 2014 елның 23 
декабре) 

Бирҥ объекты адресации яңа адрес 

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат:  

 

 

 

 Бит N ___ Нибары бит ___ 

 

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

  физик зат: 
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фамилия: 

имя 
(тулысынча): 

отчество 
(тулысынча) 
(барында): 

ИНН 
(барында): 

    

шҽхесне раслаучы 
документ: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 
г. 

 

 

почта адресы: элемтҽ эчен 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): 

  

ил теркҽҥ 
(инкорпорации) (чит 
ил юридик затлар 

ҿчен): 

теркҽлҥ датасы (чит ил 
юридик затлары ҿчен): 

теркҽлҥ номеры (чит ил 
юридик затлары ҿчен): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

 

почта адресы: элемтҽ ҿчен телефон: электрон почта адресы 
(булганда): 

   

 

 Тапшыру хокукы объект адресации: 

    милек хокукы 

    объектны адресациялҽҥ объектына хуҗалык алып бару хокукы 
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    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 ___ Нибары бит ___ 

 

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: 
имя 

(тулысынча): 

аталык 
(тулысынча) 
(булганда): 

ИНН 
(булганда): 
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шҽхесне раслаучы 
документ: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 
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): 

 
"__" _________ ____ г. 

 

 

почта адресы: элемтҽ ҿчен телефон: 
электрон почта адресы 

(булганда): 

   

 

вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган документның атамасы һҽм 
реквизитлары: 
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8 Гаризага теркҽлҽ торган документлар: 

 

 

 

Оригиналы ___ экз., на ___ л. Кҥчермҽ ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригиналы ___ экз., на ___ л. Кҥчермҽ ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригиналы___ экз., на ___ л. Кҥчермҽ ___ экз., на ___ л. 

9 Искҽрмҽ: 

 

 

 

 

 

 

 Бит N ___ Нибары бит ___ 

   

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. 
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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) 

_______________________ 
(инициалы, 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" 

( 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): 423185 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., адрес заявителя (представителя) 
заявителя) 

 

(регистрационный номер заявления о 
присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса) 
Решение об отказе 

в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
о
т  №  

 

 
 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 
сообщает, что   , 

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата 
выдачи документа, 

 

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное 
наименование, ИНН, КПП (для 

 

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного 
юридического лица), 

 , 

почтовый адрес – для юридического лица) 
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса 
следующему 
 

(нужное подчеркнуть) 
объекту адресации   

(вид и наименование объекта адресации, описание 
 

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении 
объекту адресации адреса, 

 

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его 
адреса) 

 

 
в связи с   
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 . 

(основание отказа) 
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации 

   

(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 
М.П. 
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4 нче кушымта 
Татарстан Республикасы  

Яңа Чишмҽ муниципаль районы  
Зиреклеавыл 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 Зирекле авыл җирлеге 

башкарма комитеты 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-6-37 Zarek.Nsm@tatar.ru 

Башкарма комитет 

сҽркатибе 

8(84348) 38-6-76 Zarek.Nsm@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Зирекле авыл җирлеге 

Советы 
 

Вазыйфасы Телефон электрон адрес 

Авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 38-6-37 Zarek.Nsm@tatar.ru 

 
 

 


