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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 « 01 » апрель  2019 ел                     №  512 

 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2013 елның 5 

апрелендәге 869 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

Гамәлдәге муниципаль хокукый актларны «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү 

хакында» 2017 елның 29 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль законга туры 

китерү максатларында, мөрәҗәгать итүче тарафыннан «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ 

номерлы Федераль закон белән бердәм гариза бирү юлы белән, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү максатында, «Татарстан Республикасында 

муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына опека һәм 

попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен 

бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. 1 бүлеккә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2013 елның 5 апрелендәге 869 номерлы карары белән 

расланган административ регламентларның «Гомуми нигезләмәләре» түбәндәге 

эчтәлекле абзац өстәргә: 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

читтән торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 

нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл 

җирлегендә (шәһәр округында) төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге территориаль аерымланган структур бүлекчәсе 

(офис) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 22.12.2012  №1376 , карары белән 

расланган «күп функцияле үзәкләр дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр эшчәнлеген 

оештыру буенча Кагыйдәләрен раслау турында»; 

 



2. Балигъ булмаган балага акчалата ярдәм алуга законлы вәкилгә рөхсәт 

бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр 

кертү хакында; 

Кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү һәм 

аны залог итеп (ипотекага) балигъ булмаганнар катнашында тапшыру буенча 

дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты; 

Балигъ булмаган балага күчемсез милекне алу буенча алдан рөхсәт бирү 

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты; 

Балигъ булмаганнарга эмансипация турында карар кабул итү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең административ регламенты (балигъ булмаганнарны 

тулысынча эшкә сәләтле дип игълан итү); 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче ятим балаларны һәм 

ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм 

калган балаларны (түләүле яки түләүсез шартларда) билгеләү яки опекун 

(попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламенты); 

Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә 

рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты; 

Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен алу буенча алдан рөхсәт бирү 

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты; 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе 

гражданнарын уллыкка алучылар булу һәм уллыкка алучылар сыйфатында исәпкә 

кую мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламенты; 

Балигъ булмаганнар исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш 

тартуга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламенты (алар); 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2013 елның 5 апрелендәге 869 номерлы карары белән расланган 

Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен Россия 

Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең административ регламенты 3.3.1 пунктчасын түбәндәге 

редакциядә бәян итеп үзгәрешләр кертергә: 

«3.3.1. Мөрәҗәгать итүче шәхсән үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, 

КФҮнең читтән торып эш урыны муниципаль хезмәт күрсәтү турында язма 

гариза тапшыра һәм әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә опека һәм 

попечительлек органына документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза электрон формада опека һәм 

попечительлек органына электрон почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон 

формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла». 

1. Муниципаль берәмлекләр опекунга яки попечительгә опекага алынган 

затның Саклык счетыннан файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында; 

Муниципаль берәмлекләр опекунга яки попечительгә опекага алынган 

затның мирас хокукларына керү өчен рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламенты; 

 



Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә опекага алынган затны яшәү урыны 

буенча теркәү учетыннан төшерүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль берәмлекләр 

тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты; 

Муниципаль берәмлекләр тарафыннан карамактагыларның мөлкәте белән 

килешүләр ясауга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламенты; 

Муниципаль берәмлекләр тарафыннан опекага алынган затныкы булган 

торакны наемга тапшыруга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламенты; 

Муниципаль берәмлекләр тарафыннан торакны балигъ булмаган яшьтә 

хосусыйлаштыру өчен опекунга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламенты; 

Муниципаль берәмлекләр тарафыннан Бала мәнфәгатьләрендәге гомерлек 

рента килешүе төзүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламенты; 

          Муниципаль берәмлекләр тарафыннан опека һәм попечительлек билгеләү 

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты һәм суд тәртибендә 

эшкә яраксыз яисә эшкә яраксыз дип танылган балигъ булган зат өстеннән опекун 

яки попечительне билгеләү; 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2013 елның 5 апрелендәге 869 номерлы карары белән расланган 

психоневрологик типтагы интернат-йортларга стационар хезмәт күрсәтүгә юнәтү 

турында карарлар бирү буенча муниципаль берәмлекләр тарафыннан дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең административ регламенты, 1 абзац 3.3 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итеп, үзгәрешләр кертергә:: 

«3.3 Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, КФҮнең читтән 

торып эш урыны аша муниципаль хезмәт күрсәтү турында язмача гариза тапшыра 

һәм әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә документлар опека һәм 

попечительлек органына тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза электрон формада опека һәм 

попечительлек органына электрон почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон 

формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла». 

 3.      Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2013 елның 5 апрелендәге 869 номерлы карары белән расланган 

Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының 

һәм муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) 

шикаять белдерү тәртибе «5 бүлегендәге 5.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр  

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт алучылар Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы башкарма комитетына муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы опека һәм попечительлек органы хезмәткәрләренең гамәлләрен (гамәл 

кылмауларын) судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 



Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районының норматив 

хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә 

ашыру яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру таләбе; 

4) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы норматив 

хокукый актлары белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белән каралмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган түләү муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән туктау; 

7) опека һәм попечительлек органы, опека һәм попечительлек органының 

вазыйфаи затыннан баш тарту, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда алынган мөһер һәм хаталарны төзәтүдән яисә мондый 

төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозган. 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү 

вакытын яки тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белән каралмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүне туктату. 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә 

мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт 

күрсәтү өлкәсендә күрсәтүләрдән баш тартканда күрсәтелмәгән яисә, 210-ФЗ 

номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган 

очраклардан тыш, күрсәтелгән документларның булмавы һәм (яисә) дөрес 

булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы. 

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи затының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять 

кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта аша, КФҮ (МФЦ)  аша, Питрәч муниципаль районының 

рәсми сайтыннан (http:/ www.pitriash@tatar.ru ), Татарстан Республикасы дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталы (http://uslugi.tatar.ru ), дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) 

(http://www.gosuslugi.ru/ ), шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

 

 

http://www.pitriash@tatar.ru/
http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга яисә югары органга (булган 

очракта) кергән шикаять аның теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә 

карап тикшерелергә тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның мөрәҗәгать 

итүчедән документлар кабул итүдән баш тартуы яисә җибәрелгән опечаткалар 

һәм хаталарны төзәтүдә яисә билгеләнгән срокны бозу очрагында - теркәлгән 

көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә тиеш. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматны карап торырга тиеш: 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга яисә югары органга (булган 

очракта) кергән шикаять аның теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә 

карап тикшерелергә тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның мөрәҗәгать 

итүчедән документлар кабул итүдән баш тартуы яисә җибәрелгән опечаткалар 

һәм хаталарны төзәтүдә яисә билгеләнгән срокны бозу очрагында - теркәлгән 

көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә тиеш. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматны карап торырга тиеш: 

1) хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, шикаять 

белдерелә торган карарларның һәм гамәлләрнең (гамәл кылмау) вазыйфаи 

затының, вазыйфаи затының атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), 

мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны турында мәгълүмат - физик зат яисә исеме, 

мөрәҗәгать итүченең урнашу урыны турында мәгълүмат - юридик зат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирүчегә җибәрелергә тиеш почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче 

органның яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл кылмау) 

белән килешмәгән дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аның муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе 

кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 

чыгару, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

мөһер һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлар белән каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә 

дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән 

дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең 

теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 



5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган 

җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында опека һәм попечительлек 

органы тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат 

бирелә, шулай ук килеп туган уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба 

башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләнергә тиеш түгел дип 

танылган очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 

административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре 

билгеләнгәндә, шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган 

материалларны кич            

4. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында  http:/ 

www.pestreci.tatarstan.ru  һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында http://pravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга 

(халыкка игълан итәргә). 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары А. С. Шәйхисламовка 

йөкләргә. 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                     А. В. Хәбибуллин 
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