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Зеленодольск муниципаль районында ваклап 
сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында 
 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июнендәге 210-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләти җайга 
салу нигезләре турында» 2009 елның 28 декабрендәге 381-ФЗ номерлы Федераль 
законнар нигезендә Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. Зеленодольск муниципаль районында ваклап сату базарын оештыру хокукына 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 
турында 

2. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының “Зеленодольск 
муниципаль районында муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең административ 
регламентларын раслау турында" 2013 ел, 10 апрель, 744 нче карарының 56 нче 
кушымтасын үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының «Зеленодольск 
муниципаль районында муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең административ 
регламентларын раслау турында» 2013 елның 10 апрелендәге 744 номерлы карарына 
үзгәрешләр кертү хакында "2016 елның 2 августындагы 1995нче карарын, 56нчы 
кушымтасы өлешендә үз көчен югалтты дип танырга. 

4. Әлеге карарны Зеленодольск муниципаль районының мәгълүмат сайтында 
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында  
(www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 
урнаштырырга. 

5. 5. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
Җитәкче           Д.А. Сапожников 



 
Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетының  
2019 елның 3 апрелендәге 
791нче карарына  
кушымта 

 
 

Зеленодольск муниципаль районында ваклап сатуны оештыруга хзокук алуга 
рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә Административ регламент 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен, ваклап сату базарын оештыру хокукына 
рөхсәт бирү (яңадан рәсмиләштерү) рөхсәтенең гамәлдә булу срогын билгели (алга таба 
– муниципаль хезмәт күрсәтү).  

1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: юридик затлар (алга таба-гариза бирүче). 
1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 

районы Башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. 
Муниципаль хезмәт башкаручы – башкарма комитетның кулланучылар базары 

бүлеге (алга таба - бүлек). 
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: ТР, Зеленодольск шәһәре, Ленин 

урамы, 41а йорт. 
Бүлекнең урнашу урыны: ТР, Зеленодольск шәһәре, Ленин ур., 41а 
Эш графигы:  
дүшәмбе – җомга: 8.00 сәгатьтән  17.00 сәгатькә кадәр;  
шимбә, якшәмбе: Ял көннәре 
Ял һәм туклану өчен тәнәфес вакыты эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 
Белешмә телефоны 8(84371) 4-19-68.  
Узу документлар буенча удостоверяющим шәхес. 
1.3.2. "Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның 

рәсми сайты адресы (алга таба – «Интернет" челтәре»): (http:// 
www.zelenodolsk.tatarstan.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин:  
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмәтләр турында 

гариза бирүчеләр белән эшләү өчен визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган мәгълүмат 
стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре аша муниципаль район рәсми сайтында  (http:// 
www.zelenodolsk.tatarstan.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтәр порталында  
(http://uslugi. tatar.ru/);  

4) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Бердәм порталында (функцияләр) (http:// 
www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (Бүлек): 
телдән мөрәҗәгать иткәндә-шәхсән яки телефон буенча;  
язма (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә – кәгазьдә 

почта аша, электрон почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек белгече 
тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү 

http://www.zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://www.zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


өчен Башкарма комитет биналарында мәгълүмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләргә нигезләнеп  гамәлгә ашырыла: 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ 
номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 06.10.2003, №40, 
3822нче маддә); 

"Ваклап сату базарлары турында һәм Россия Федерациясе Хезмәт кодексына 
үзгәрешләр кертү хакында"" 2006 елның 30 декабрендәге 271-ФЗ номерлы Федераль 
закон (алга таба-271-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары 
җыентыгы, 01.01.2007, №1 (1нче өлеш), 34нче маддә ); 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 02.08.2010, №31, 4179нчы маддә); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2007 елның 10 мартындагы 148 номерлы карары 
(алга таба – кагыйдәләр) белән расланган ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт 
бирү кагыйдәләре (алга таба-Россия Федерациясе законнары җыентыгы,  19.03.2007, № 
12, 1413нче маддә); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " 2004 елның 28 июлендәге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы) («Татарстан Республикасы» 2004 елның 3 августындагы 155-156 
номерлы Татарстан Республикасы Законы); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Ваклап сату базарлары 
турында һәм Россия Федерациясе Хезмәт кодексына үзгәрешләр кертү хакында «2006 ел, 
30 декабрь, ФЗ-271 нче Федераль законны (алга таба – 285 нче номерлы карар) 
тормышка ашыру чаралары турында» 2007 ел, 13 нче июль, 285 нче номерлы карары 
(алга таба-Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары 
җыентыгы, 08.08.2007 №30); 

Зеленодольск муниципаль районы Советының 2005 елның 14 декабрендә кабул 
ителгән 18 номерлы карары (алга таба-Устав); 

Башкарма комитет җитәкчесе раслаган бүлек турында положение белән (алга таба 
– бүлек турында Положение); 

Башкарма комитет җитәкчесенең 16.03.2010 ел, № АД-10 карары белән расланган 
Башкарма комитетның эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр). 

 
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- ваклап сату базарында товарлар сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү), эшләр 

башкару, ваклап сату - сату килешүе һәм көнкүреш подряд килешүе буенча башкарыла 
торган хезмәтләр күрсәтү эшчәнлеге; 

- ваклап сату базары (алга таба - базар) - ваклап сату-сату килешүләре һәм 
бәяләрнең көнкүреш подряд шартнамәләре төзегәндә турыдан-туры билгеләнгән һәм үз 
составында сәүдә урыннары булган товарлар сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) 
эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен билгеләнгән мөлкәт комплексы. Базарлар универсаль 
һәм махсуслаштырылган базарларга бүленә; 

- идарәче базар белән идарә итүче компания-базарның урнашу урыны буенча 
салым органында исәптә торучы һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә 
алынган базар оештыру хокукына ия юридик зат. 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күп функцияле үзәкнең ерак эш 
урыны  –документлар кабул итү һәм бирү, муниципаль районнарда авыл җирлекләреннән 
гариза бирүчеләргә консультация бирү тәрәзәсе; 

техник хата-муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 
документларга кертелгән мәгълүматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) туры килмәүгә 
китергән хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), 



документлар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы мәгълүматлар туры 
килмәүгә китергән хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата). 

 
Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - гариза) 

буларак муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ 
Федераль законның 2нче маддәсенең  2нче пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче 
кушымта) тутырыла. 



2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 
стандартына таләпләр исеме 

Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
исеме 

Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 
Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәтнең гамәлдә 

булу вакытын озайту (яңадан рәсмиләштерү) ; 

271-ФЗ номерлы Федераль 
законның 5нче маддәсе   
Кагыйдәләрнең 1нче пункты 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 
хезмәт күрсәтүче җирле үзидарә 
башкарма-боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Советы 

Ик турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләренең тасвирламасы 

Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт; 
Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәтнең 

гамәлдә булу вакытын озайту (яңадан рәсмиләштерү) ; 
Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирүдән 

баш тарту турында белдерү; 
Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәтнең 

гамәлдә булу вакытын озайтудан (яңадан рәсмиләштерүдән) 
баш тарту турында хәбәрнамә. 

 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
срогы, шул исәптән муниципаль 
хезмәт күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга мөрәҗәгать итү 
зарурлыгын исәпкә алып, 
туктатылу мөмкинлеге Россия 
Федерациясе законнары белән 
каралган очракта муниципаль 
хезмәт күрсәтүне озайту, 
туктатып тору срогы да каралган 

Бу гариза кергән көннән алып 30 календарь көннән дә 
артык түгел. 

Юридик зат гаризасы буенча рөхсәт вакыты 15 календарь 
көннән дә артмаган очракта. 

271-ФЗ номерлы Федераль 
законның 6нчы мадлдәсе; 285 
номерлы карарның 5нче пункты 

2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен законнар һәм башка 
норматив хокукый актлар, шулай 
ук мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан тапшырылырга 

1) Гариза (кушымта 1, 2);  
2) шәхесне раслаучы документлар; 
3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр 

мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 
4) гамәлгә кую документларының күчермәләре (гамәлгә 

271-ФЗ номерлы Федераль 
законның 5нче маддәсенең 1нче 
пункты; 
 285нче карарның 3нче пункты 



тиешле муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәтләр, 
аларны алу ысуллары, шул 
исәптән электрон формада, 
аларны тапшыру тәртибе 
нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге 

кую документларының төп нөсхәләре-күчермәләрнең 
дөреслеге нотариаль таныкланмаган очракта); 

5) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында 
теркәлмәгән очракта, базар оештыру күздә тотыла торган 
күчемсез милек объектларына хокук билгеләүче 
документларның расланган күчермәсе. 

 

2.6 дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм 
мөрәҗәгать итүче тәкъдим 
итәргә хокуклы һәм башка 
оешмалар карамагында булган 
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге, 
шулай ук аларны алу ысуллары, 
шул исәптән электрон формада, 
аларны тапшыру тәртибе; 
дәүләт органы, җирле үзидарә 
органы яисә әлеге документлар 
карамагында булган оешма 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында барлыкка килә: 
1) Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә; 
2) ЕГРЮЛдан белешмәләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнар гариза 
бирүчедән таләп итү хокукында түгел:  

документлар һәм мәгълүмат тапшыру, муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән 
баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә, 
түбәндәге очраклардан тыш, аларның булмавы һәм (яисә) 
дөрес булмавы һәм (яисә) булмавы күрсәтелмәгән: 

а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны башта 
тапшырганнан соң, муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы 
норматив хокукый актлар таләпләрен үзгәртү; 

б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризада 
хаталар һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш тартканнан соң гариза 
бирүче биргән документларда яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүдән баш тартканнан соң яисә элек тәкъдим ителгән 
документларның комплектына кертелмәгән документлар булу; 

в) Документлар гамәлдә булу срогы чыккач яки 
Мәгълүматны муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш тарткач яисә муниципаль 
хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң үзгәртү; 

г) «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 16нчы маддәсенең  1.1нче өлешендә 

 



каралган оешма хезмәткәренең, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның вазифаи заты, муниципаль хезмәткәренең, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, муниципаль хезмәт 
күрсәтүче органның хаталы яисә хокукка каршы эш (гамәл 
кылмау) фактларын (билгеләре) ачыклау, муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 
тартканда, яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә 
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 
тартканда күпфункцияле үзәк җитәкчесенә яисә «дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
16нчы маддәсендәге 1.1нче өлешендә каралган оешма 
җитәкчесенә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук 
китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенә.» 

2.7. Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда Килештерү 
хезмәт күрсәтү өчен таләп 
ителгән һәм муниципаль хезмәт 
күрсәтүче орган тарафыннан 
гамәлгә ашырыла торган дәүләт 
хакимияте органнары (җирле 
үзидарә органнары) һәм 
аларның структур бүлекчәләре 
Исемлеге 

Килешү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле документларны 
кабул итүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

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

2.5нче пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 
килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 
теркәлмәгән төзәтүләр, аларның эчтәлеген ачып салырга  
мөмкинлек бирми торган җитди бозулар булу 

4) тиешле органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 271-ФЗ номерлы Федераль 



күрсәтүне туктатып тору яки 
бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Баш тарту өчен нигезләүләр: 
1) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күләмдә тапшырылмаган, яисә тапшырылган гаризада һәм 
(яки) документларда тулы булмаган һәм (яисә) дөрес 
булмаган мәгълүмат бар; 

2) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 
инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат 
булмавы турында таныклаучы ведомствоара запроска дәүләт 
хакимияте органының, җирле үзидарә органының яисә 
оешманың ведомство карамагындагы органына җавап алуы; 

3) муниципаль берәмлек территориясендә базарлар 
оештыруны күздә тоткан план нигезендә базар оештыру күздә 
тотыла торган территория чикләрендә объект яки күчемсез 
милек объектларына хокук булмау (271-ФЗ номерлы 
Федераль законның 4нче маддәсе); 

4) объект яки гариза бирүче карамагындагы күчемсез милек 
объектларының, шулай ук базар тибындагы урнашу 
урыннарының туры килмәве, аны муниципаль берәмлек 
территориясендә базарлар оештыруны күздә тота торган план 
(271-ФЗ номерлы Федераль законның 4нче маддәсе) нигезендә 
оештыру күздә тотыла 

законның 7нче маддәсе; 285 
номерлы карарның 7нче пункты 

2.10. Муниципаль хезмәт 
күрсәткән өчен алына торган 
дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре 

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

2.11. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм нигезләре, 
шул исәптән мондый түләү 
күләмен исәпләү методикасы 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  



турында мәгълүматны да кертеп 

2.12. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү турында сорау биргәндә 
һәм мондый хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда чиратның 
максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү-15 
минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта 
чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 
тиеш 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында соравын теркәү срогы, 
шул исәптән электрон формада 
да теркәү вакыты 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 
Электрон формада кергән Запрос ял (бәйрәм) көнендә 

икенче ял (бәйрәм) эш көненә теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт 
күрсәтелә торган биналарга, 
гариза бирүчеләрне көтү һәм 
кабул итү урынына, шул исәптән 
әлеге объектларның инвалидлар 
өчен үтемлелеген тәэмин итүгә, 
инвалидларны социаль яклау 
турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендә, мондый 
хезмәтләр күрсәтү тәртибе 
турында визуаль, текст һәм 
мультимедияле мәгълүмат 
урнаштыру һәм рәсмиләштерүгә 
таләпләр 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы һәм янгын 
сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналарда, 
документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, 
мәгълүмати стендлар белән башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (уңайлы керү-
бинага чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, 
текст һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 
мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 
булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре, шул исәптән 
мөрәҗәгать итүченең вазифаи 
затлар белән үзара 
хезмәттәшлеге һәм аларның 
дәвамлылыгы, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 
булуы күрсәткечләре булып тора: 

җәмәгать транспортының һәркем файдалана алырлык 
зонасында урнашкан бина; 

кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза 
бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендәге 
мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

 



күрсәтүнең күпфункцияле 
үзәгендә Муниципаль хезмәт алу 
мөмкинлеге, Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең күпфункцияле 
үзәгенең эш урыннарында, 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
барышы турында мәгълүмат алу 
мөмкинлеге, шул исәптән 
мәгълүмати-коммуникацион 
технологияләр куллану белән дә 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 
булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты булмауны  
күрсәтә: 

мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул итү һәм бирү 
чиратлары; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 
шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 
муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль 
хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать итүченең 
бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 
Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән билгеләнә. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгендә (Алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 
күрсәткәндә, КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында 
консультация бирүне, документлар кабул итүне һәм бирүне 
КФҮ белгече башкара. 

2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 
турында консультацияне Интернет аша яисә Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы 
аша алырга мөмкин.  

Әгәр дә закон беләндәүләт һәм  муниципаль хезмәт 
күрсәтү турында гаризаны электрон формада  бирү каралган 
булса, гариза Татарстан Республикасы дәүләт һәм  
муниципаль хезмәтләр Порталы аша (http://uslugi. tatar.ru/) 
яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) Бердәм 
порталы аша бирелә ( http:// www.gosuslugi.ru/) 

 

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 
аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак урнашкан эш 

урыннарында административ процедураларны башкару үзенчәлекләре 
 
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 
 
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза кабул итү һәм теркәү; 
3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү; 
4) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү; 
5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү. 
3.1.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гамәлләр блок-схемасы 1 нче кушымтада 

күрсәтелгән. 
 
3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 
 
3.1. Мөрәҗәгать итүче хокуклы мөрәҗәгать итәргә бүлегенә шәхсән, телефоны 

буенча һәм (яки) электрон почта аша алу өчен консультацияләр алу тәртибе турында 
муниципаль хезмәт. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр 
буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 
гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар составы, формасы һәм башка 
мәсьәләләр буенча консультацияләр алу рөхсәт. 

 
3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 
 
3.3.1. Заявитель лично или через доверенное лицо или через МФЦ подает 

письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет 
документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Отдел. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә электрон 
почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны теркәү 
билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

1.3.2. Гаризалар кабул  итүче Бүлек белгече алып бара: 
мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  
тикшерү вәкаләтләрен мөрәҗәгать итү (очракта гамәлләр буенча Ышаныч Кәгазе); 
әлеге регламентның 2.5нче пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү;  
тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерү 

(документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда буйсынучылар, 
дәгъвалар, сызган сүзләр һәм башка тиешле төзәтүләр булмау). 

Искәрмәләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра: 
гаризаларны махсус журналда кабул итү һәм теркәү; 
мөрәҗәгать итүчегә тапшырылган документларның күчермәләрен тапшыру, керә 

торган номерга бирелгән документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмәт күрсәтүне 
үтәү датасы һәм вакыты турында тамга белән; 

Башкарма комитет җитәкчесенә карап тикшерү өчен гариза җибәрү. 



Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек белгече, 
документларны кабул итүне алып баручы мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен 
каршылыклар булуы турында хәбәр итә һәм документларны документларны кабул итүдән 
баш тарту өчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язмача аңлату белән документлар 
кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза карау өчен 

Башкарма комитет җитәкчесенә яки гариза бирүчегә кире кайтарылган Документлар.  
3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һәм 

гаризаны бүлеккә җибәрә. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 
 
3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һәм җибәрү 
 
3.4.1. Бүлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек 

системасы аша тәкъдим итү турында запрослар җибәрә: 
1) күчемсез милек бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек объектына 

теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр булган)); 
2) ЕГРЮЛдан мәгълүматлар. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында гариза кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар.  
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән мөрәҗәгатьләр 

нигезендә мәгълүматлар белән тәэмин итүчеләр белгечләре соралган Документлар 
(мәгълүмат) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм 
(яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр (алга таба – баш тарту 
турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә 
ашырыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (белешмәләр) 
буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 

башка тәэмин итүчеләр буенча-ведомствоара запрослар кергән көннән алып биш 
көн эчендә, әгәр ведомствоара запроска җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка 
сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм 
федераль законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән билгеләнмәгән булса, документ һәм мәгълүмат бирә торган органга яки 
оешмага мөрәҗәгать кергән көннән алып биш көн эчендә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Документлар (белешмәләр) яки бүлеккә җибәрелгән 
баш тарту турында белдерү. 

 
3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү һәм бирү 
 
3.5.1. Бүлек белгече запросларга җавап алганнан соң эшне рәсмиләштерә (барлык 

документларны аерым папкага туплау). 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар сорауларга җаваплар кергән 

вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: рәсмиләштерелгән эш. 
4.2. Документларны карау нәтиҗәләре буенча бүлек белгече муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында яки бирүдән баш тарту турында Карар кабул итә һәм документ проектын 
әзерли: 



рөхсәт бирү турында Карар кабул ителгән очракта-ваклап сату базарын оештыру 
хокукына рөхсәт проекты; 

ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәтнең гамәлдә булу срогын озайту 
(яңадан рәсмиләштерү) турында Карар кабул ителгән очракта – ваклап сату базарын 
оештыру хокукына рөхсәтнең гамәлдә булу срогын озайту (яңадан рәсмиләштерү) 
турында карар проекты; 

баш тарткан очракта, рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат проекты; 
ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын 

озайтудан (яңадан рәсмиләштерүдән) баш тарту турында хат проекты баш тарткан 
очракта; 

Документ проекты билгеләнгән тәртиптә килештерелә һәм Башкарма комитет 
җитәкчесенә имза салуга җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: имза салуга юнәлдерелгән документ проекты. 
3.5.3. Башкарма комитет җитәкчесе кул куя: 
муниципаль хезмәт күрсәтү очрагында-ваклап сату базарын оештыру хокукына 

рөхсәт (3нче кушымта); 
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш таркан очракта  - рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында белдерү (4нче кушымта). 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: ваклап сату базарын оештыру хокукына кул куелган 

рөхсәт яисә рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат.  
 
3.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү  
 
3.6.1. Бүлек Белгече: 
мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре 

турында гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып хәбәр итә, рөхсәт бирүдән баш 
тарту турында хат яки гаризаны бирү датасын һәм вакытын хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең теркәлгән рөхсәт белдерүе 
3.6.2. Документлар теркәлгәннән соң бүлек белгече аларны гариза бирүчегә бирә 

яки почта аша җибәрә. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гамәлгә ашырыла: 
15 минут эчендә-мөрәҗәгать итүченең шәхси килүе очрагында; 
Әлеге Регламентның 3.5.3нче подпунктларында каралган процедура 

тәмамланганнан соң бер көн эчендә,  җавап , почта аша хат белән җибәрелгән очракта. 
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә ваклап сату базарын оештыру 

хокукына бирелгән (җибәрелгән) рөхсәт яисә рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат. 
 
3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 
 
3.7.1.  Мөрәҗәгать итүче КФҮдә муниципаль хезмәт алу өчен, КФҮнең еракта 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы 
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  
3.7.3. КФҮдән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар әлеге 

Регламентның 3.3 – 3.5нче пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль хезмәт 
нәтиҗәсе КФҮгә җибәрелә. 

 



3.8. Техник хаталарны төзәтү.  
3.8.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә 

тапшыра: 
техник хаталарны төзәтү турында гариза (кушымта № 6); 
гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  
Документта күрсәтелгән белешмәләрдә техник хаталарны төзәтү турында гариза 

гариза гариза бирүче (вәкаләтле вәкил) шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон 
почта аша), йә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә 
күпфункцияле үзәге аша бирелә. 

3.8.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 
турында гариза кабул итә, документлар белән гариза яза һәм аларны бүлеккә 
тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 
эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза карау өчен бүлек 
белгече. 

3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һәм хезмәт нәтиҗәсе булган 
документка төзәтмәләрне кертү максатларында әлеге Регламентның 3.5нче пунктында 
каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә (вәкаләтле вәкилгә) 
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән кул куйганда 
яисә мөрәҗәгать итүчегә почта аша җибәргәндә документ алу мөмкинлеге турында хат 
җибәрә (электрон почта аша). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан 
яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата турында гариза алганнан соң өч 
көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (юнәлдерелгән) документ. 
 

 
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, муниципаль 
хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы вазыйфаи 
затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 
килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерү; 
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән тәртиптә 

тикшереп тору. 
Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең ярты 

еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш булырга 
мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү (комплекслы тикшерүләр) 
белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 
мөрәҗәгате буенча. 

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә ашыру һәм 
карарлар кабул итү максатларында Башкарма комитет җитәкчесенә муниципаль хезмәт 
күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 
билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәтүне 



оештыру буенча җаваплы ЯҮМР Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, 
шулай ук инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында 
нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең мөрәҗәгатьләрен 
вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылык тота. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе урынбасары) 
әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында 
һәм (яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җавап бирә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла 
торган) карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен вазыйфаи затлар һәм башка 
муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 
оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә эшчәнлекнең 
ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм ышанычлы 
мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында мөрәҗәгатьләрне 
(шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла. 

 
 

5. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның вазыйфаи затына яисә муниципаль хезмәткәргә, күпфункцияле 
үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәренә, шулай ук муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

функцияләрен башкаручы оешмаларга яисә аларның хезмәткәрләренә карата судка 
кадәр (судтан тыш) шикаять бирү. 

 
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, шулай ук муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча 
функцияләр башкаручы оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең гамәлләрен 
(гамәл кылмауларын) судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

5.2. Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 
мөрәҗәгать итә ала: 

5.2.1. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән 
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны, запросны теркәү вакытын бозу. 

5.2.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан күп функцияле үзәк хезмәткәренә, күп функцияле үзәк хезмәткәренә 
судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү " дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында «2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16нчы 
маддәсенең 1.3 нче өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

5.2.3. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 
Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив 
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә 
мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрнең гамәлгә ашыру таләбе; 

5.2.4. Кабул итүдән баш тарту, аларны бирү Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый 
актлар белән каралган документларны мөрәҗәгать итүчедә; 



5.2.5. Әгәр баш тарту нигезләре 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 булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән 
очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәк хезмәткәренә, күп функцияле 
үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү " дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.3 нче өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

5.2.6. Мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 
күздә тотылмаган түләү күрсәтелгәндә жирәбә салу. 

5.2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күп функцияле үзәк 
хезмәткәренең, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 
өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең Муниципаль хезмәт 
күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда күрсәтелгән опечаткалар һәм хаталарны 
төзәтүдә баш тартуы яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән 
очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәк хезмәткәренә, күп функцияле 
үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү " дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.3 нче өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

5.2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 
яки тәртибен бозу; 

5.2.9. Әгәр туктату нигезләре 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 булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. 
Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәк хезмәткәренә, 
күп функцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү " дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.3 нче өлешендә билгеләнгән тәртиптә 
тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

5.2.10. Мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәткәндә документлар яисә 
мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдә 
күрсәтелмәгән очракта, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 
турында»2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 
статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, аларның булмавы 
һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы күрсәтелмәгән. Күрсәтелгән очракта 
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәк хезмәткәренә, күп функцияле үзәк 
хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү " дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.3 нче өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

 5.3. Шикаять бирү һәм карау тәртибенә гомуми таләпләр: 
5.3.1. Шикаять кәгазьдә, муниципаль хезмәт күрсәтүче органга электрон формада, 

күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба - күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы), 
шулай ук «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16нчы маддәзсенең 1.1нче өлешендә 
каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең 



карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләре " Зеленодольск 
муниципаль районы»муниципаль берәмлегенең вәкиллекле органына тапшырыла. Күп 
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле үзәкнең 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр күп функцияле үзәкне 
гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белән вәкаләтле 
вазыйфаи затка тапшырыла. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 
турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16нчы 
маддәсенең 1.1нче өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә бирелә. 

5.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының карарларына һәм гамәлләренә карата шикаять почта аша, күп функцияле үзәк 
аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен, Татарстан Республикасы 
Муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль районы сайты 
аша җибәрелә ала (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә, дәүләт хезмәтләренең бердәм порталына 
(https://www.gosuslugi.ru/) йә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү региональ 
порталы (https://uslugi.tatarstan.ru/), шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 
вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, 
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, күпфункцияле үзәкнең рәсми 
сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелә ала, шулай ук 
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. «Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, әлеге оешмаларның рәсми сайтларыннан, дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелә ала, шулай ук 
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.5. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 
каралган башкарма хакимиятнең федераль органнары, дәүләт корпорацияләре һәм 
аларның вазыйфаи затлары, федераль дәүләт хезмәткәрләре, Россия Федерациясенең 
бюджеттан тыш дәүләт фондларының вазыйфаи затлары, оешмаларның карарларына 
һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирү һәм карау тәртибе, шулай ук 
күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирү 
һәм карау тәртибе Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә. 

5.5.1. Әгәр федераль закон белән муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, 
муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның вазыйфаи затларының, муниципаль 
хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү һәм 
карау тәртибе (процедурасы) билгеләнгән булса, күрсәтелгән шикаятьләрне бирү һәм 
карап тикшерү белән бәйле мөнәсәбәтләр өчен, 11.1, 11.2 статьялары нормалары 
билгеләнгән. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон кулланылмый. 

5.5.2. Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан Россия Федерациясе Шәһәр 
төзелеше кодексының 6нсы маддәсенең  2нче өлеше нигезендә расланган төзелеш 
өлкәсендәге процедураларның тулы исемлегенә кертелгән процедураларны юридик 
затларга һәм индивидуаль эшкуарларга карата гамәлгә ашырганда муниципаль хезмәт 
күрсәтүче органнарның вазыйфаи затларына, яисә муниципаль хезмәткәрләргә карата 
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган карарларга һәм (яисә) 



гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 11.2нче маддәсендә билгеләнгән тәртиптә мондый затлар тарафыннан 
бирелергә мөмкин. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә йә Россия 
Федерациясенең Монополиягә каршы законнары белән билгеләнгән тәртиптә 
монополиягә каршы органга. 

5.6. Шикаятькә кертелергә  тиеш: 
5.6.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәр, 

күпфункцияле үзәк, аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәренең, «дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.1нче  өлешендә каралган оешмаларның, 
аларның җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять белдерелә торган органның исеме; 

5.6.2. Фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең яшәү урыны - физик зат яисә исеме, мөрәҗәгать итүченең урнашу урыны 
турында мәгълүмат - юридик затның, шулай ук элемтә өчен телефон номеры (номеры), 
электрон почта адресы (булган очракта) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә 
тиешле почта адресы (адресы) ; 

5.6.3. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.1нче 
өлешендә каралган муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, вазыйфаи затның, 
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең шикаять 
белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

5.6.4. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 
хезмәт күрсәтүче органның, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күп функцияле үзәк 
хезмәткәренең, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.1нче 
өлешендә каралган оешмаларның вазыйфаи затының карары һәм гамәле (гамәл кылмау) 
белән килешмәгән. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен 
раслаучы документлар (булганда) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин. 

5.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле 
үзәкне гамәлгә куючыга «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 
өлешендә каралган оешмаларга яисә югары органга (булган очракта) кергән шикаять 
теркәлгән көннән унбиш эш көне эчендә карап тикшерелергә тиеш, ә муниципаль хезмәт 
күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк, оешмалар тарафыннан шикаять бирелгән очракта, 
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 
каралган документларны кабул итү, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итү яисә 
җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтү яисә билгеләнгән срокта мондый төзәтүләр 
бозылган очракта - аны теркәү көненнән соң биш эш көне эчендә. 

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

5.8.1. Шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 
чыгару, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 
опечаткаларны һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар белән түләнмәгән акчаларны кире кайтару рәвешендә дә; 

5.8.2. Шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
5.9. Әлеге бүлекнең 5.8нче пунктында күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң 

килүче көннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать 
итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 
дәлилләнгән җавап җибәрелә. 



5.9.1. Шикаять әлеге бүлекнең 5.9нчы  пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә 
тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта муниципаль 
хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 16нчы маддәсенең 1.1нче өлешендә каралган гамәлләр турында мәгълүмат 
бирелә, муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында мөрәҗәгать итүчегә җиткерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 
үтенелә һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында 

5.9.2. Шикаятьне тану очрагында мөрәҗәгать итүчегә җавап бирергә тиеш түгел, 
күрсәтелгән 5.9 пунктында. әлеге бүлек кабул ителгән карарның сәбәпләре турында 
дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук 
бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгән очракта, вазыйфаи зат, 
шикаятьне карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр 5.3.1 пункты нигезендә 
билгеләнгән. булган материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына юллыйлар. 

5.11. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезләмәләре муниципаль хезмәтләр 
күрсәткәндә гражданнар һәм оешмаларның хокукларын бозуга карата шикаятьләрне 
карау тәртибен билгели торган «Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен 
карау тәртибе турында»2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон белән 
җайга салына торган мөнәсәбәтләргә кагылмый. 

 



Ваклап сату  базарын оештыру 
хокукына  рөхсәт бирү буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
Административ регламентына 1нче 
кушымта 
(Форма) 

 
ГАРИЗА 

ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт алу турында 
  
Юридик затның тулы исеме __________________________________    
___________________________________________________________________________.   
 
Юридик затның кыскартылган исеме __________________________________.  
Юридик затның фирма исеме_________________________________. 
 
Мөрәҗәгать итүче (юридик зат) ________________________________________________  
___________________________________________________________________________. 
 
Юридик затның оештыру-хокукый формасы ______________________________ 

. 

Юридик адрес _______________________________________________________. 
Ваклап сату базары оештыру күзалланган кысалардагы территориядә объектлар яисә 
күчмәс объектларның урнашкан урыны _________________ 
____________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________.  
Юридик зат төзү турында Дәүләт теркәү номеры  
________________________________________________________________________.  
Юридик зат турындагы мәгълүматларны Юридик затларның бердәм дәүләт реестрына 
кертү фактын раслаучы документ, ______________________________________________  
____________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________ . 
Салым түләүченең идентификация номеры 
_________________________________________   
___________________________________________________________________________.   
Юридик шәхесне салым органында исәпкә кую турында әлеге документ  
____________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________.   
Оештыру күздә тортылган базар тибы, _______________________________________.  
 Гаризага түбәндәге сканерланган документлар теркәлә: 
 1) шәхесне раслаучы документлар; 

2) вәкил вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр мөрәҗәгать итүче исеменнән 
вәкил эшли икән); 

3) гамәлгә кую документларының күчермәләре (гамәлгә кую документларының төп 
нөсхәләре-күчермәләренең дөреслеге  нотариаль таныкланмаган очракта); 

4) хокуклары Бердәм дәүләт хокуклар һәм аның белән алыш-бирешләр 
Реестрында теркәлмәгән очракта, базар оештыру күздә тотыла торган күчемсез милек 
объектларына хокук билгеләүче документларның расланган күчермәсе. 

 Запрос булганда документларның сканерланган  нөсхәләренең бирергә сүз бирәм. 
 Гариза бирүче (ФИО, вазифасы, тел.) 
________________________________________ 
 ________________________________________________________________________  
  



 Имза _________________________  
  

М. П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2нче кушымта 
 (Форма) 

 
ГАРИЗА 

ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәтне озайту (яңадан рәсмиләштерү) 
турында 

(кирәклесенең астына сызарга) 
  
Юридик затның тулы исеме ________________________________________    
___________________________________________________________________________.   
Юридик затның кыскартылган исеме __________________________________.  
Юридик затның фирма исеме______________________________. 
 
Мөрәҗәгать итүче (юридик зат) _________________________________________________   
___________________________________________________________________________. 
 
Юридик затның оештыру-хокукый формасы______________________________. 



 

Юридик адрес _______________________________________________________. 
Ваклап сату базары оештыру күзалланган кысалардагы территориядә объектлар яисә 
күчмәс объектларның урнашкан урыны  _____________ 
____________________________________________________________________________     
___________________________________________________________________________.   
Юридик зат төзү турында Дәүләт теркәү номеры  
________________________________________________________________________.  
Юридик зат турындагы мәгълүматларны Юридик затларның бердәм дәүләт реестрына 
кертү фактын раслаучы документ, ________________________________ 
____________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________.  
Салым түләүченең идентификация номеры ___________________________________   
____________________________________________________________________________
.   
Юридик шәхесне салым органында исәпкә кую турында әлеге документ  
____________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________.   
Оештыру күздә тотылган базар тибы, ________________________________________.  
 Гаризага түбәндәге сканерланган документлар теркәлә: 
 1) шәхесне раслаучы документлар; 

2) вәкил вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр мөрәҗәгать итүче исеменнән 
вәкил эшли икән); 

3) гамәлгә кую документларының күчермәләре (гамәлгә кую документларының төп 
нөсхәләре-тиеннәргә тугрылык нотариаль таныкланмаган очракта); 

4) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән очракта, базар 
оештыру күздә тотыла торган күчемсез милек объектларына хокук билгеләүче 
документларның расланган күчермәсе. 

 Запрос булганда документларның сканерланган  нөсхәләренең бирергә сүз бирәм. 
 
 Гариза бирүче (ФИО, вазифасы, тел.) 
________________________________________ 
 ________________________________________________________________________  
 Имза _________________________  
 М. П. 

 



3нче кушымта 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКТИ ТАТАРСТАН 

ул Ленина, 41 а, г.Зеленодольск, 
422550  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

Ленин ур., 41а, Зеленодольск ш., 
422550 

Тел./факс: (84371) 4-05-76. E-mail: Ispolkom.Zmr@tatar.ru 
 

 
_____________________ №____________ 

 
на № ________________ от ____________ 

 

Рөхсәт N ________ 

ваклап сату базарын оештыру хокукына 

 

Әлеге рөхсәт бирелде ________________________________________ 

(тулы һәм (әгәр бар икән) 

_________________________________________________________________________ 

юридик затның кыскартылган исеме, шул исәптән фирма атамасы) 

 

Юридик затның оештыру-хокукый формасы _________________________ 

Юридик затның урнашу урыны _______________________________________ 

Объект яки күчемсез милек объектларының урнашу урыны 

базарны оештыру ______________________________________________________ 

Салым түләүченең идентификация номеры _______________________________ 

Базар тибы _______________________________________________________________ 

Рөхсәтнең гамәлдә булу срогы ________________________________________________ 

(рөхсәт аренда килешүе вакытына бирелә, әмма 5 елдан арттырылмый) 

 

 

Җитәкче 

Башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары  

    _________________________ 

 

 

Рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты һәм нигезе* _____________ 

_________________________________________________________________________ 

Рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты һәм нигезе* _______________ 

_________________________________________________________________________ 

Рөхсәтне гамәлдән чыгару нигезе һәм датасы* ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту нигезе һәм датасы* ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

Рөхсәтнең гамәлдә булуын туктату нигезе һәм датасы* _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

mailto:Ispolkom.Zmr@tatar.ru


 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКТИ ТАТАРСТАН 

ул Ленина, 41 а, г.Зеленодольск,  
422550  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

Ленин ур., 41а, Зеленодольск ш., 
422550 

Тел./факс: (84371) 4-05-76. E-mail: Ispolkom.Zmr@tatar.ru 
 
 

_____________________ №____________ 
 

 №га ________________ от ____________ 

 
Ваклап сату  базарын оештыру 
хокукына  рөхсәт бирү буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
Административ регламентына 4нче 
кушымта 
(Форма) 
 

 
 

Белдерү кәгазе N _________ 
ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

 
 
Әлеге мөрәҗәгать бирелде ____________________________________________ 
(юридик затның тулы исеме) 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Юридик затның урнашу урыны ______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Базар оештырылырга тиешле объект яки күчемсез милек объектларының урнашу урыны 
 ______________________________________________________ 
 
 
Салым түләүченең идентификация номеры _______________________________ 
 
Әлеге хәбәрне бирү нигезләре _________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

ЯҮМР Башкарма комитет җитәкчесе     

 _________________________ 
 
 

mailto:Ispolkom.Zmr@tatar.ru


5нче кушымта 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге Блок-схемасы 

Заявитель подает заявление о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

предоставляет документы в 

соответствии с п. 2.5

Заявление и 

документы

Специалист Отдела проверяет 

документы в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего 

Регламента. Проверяет наличия 

оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

п. 2.8 настоящего Регламента. Документы 

соответствуют 

требованиям

Специалист Отдела 

регистрирует заявления и 

документы 15 мин. (в день 

поступления)

Да

Зарегистрированное 

заявление и 

документы

Специалист Отдела проверяет 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 

предусмотренных в п. 2.9 

настоящего регламента 

Специалист Отдела, 

осуществляющий прием 

заявлений, уведомляет заявителя 

о наличии препятствий для 

регистрации заявления и 

возвращает ему документы с 

письменным объяснением 

содержания выявленных 

оснований для отказа в приеме 

документов

Нет

Возвращенные 

заявителю 

документы

Специалист Отдела

извещает заявителя 

Выданное 

разрешение или 

письмо об отказе

Запрос о 

предоставлени

и сведений 

Специалисты поставщиков 

данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 

(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 

(сведени)

Специалист Отдела готовит 

проект разрешения

Специалист 

Отдела готовит 

письмо об 

отказе

Письмо об 

отказе

Проект разрешения

Начальник Отдела 

согласовывает проект

Согласованный 

проект разрешения 

Руководитель Исполкома 

подписывает разрешение 

Подписанное 

разрешение или 

письмо об отказе 

Специалист Отдела определяет 

необходимость запроса 

документов через систему  

межведомственного  

электронного взаимодействия 

запросы 

Необходимо  

запросить 

документы

Нет Специалист Отдела направляет 

запросы

Да

Документы 

(сведения) или 

уведомление 

об отсутствии 

документов 

(сведений)

Основания для 

отказа отсутствуют?
Отсутствует Имеется

 

 



6нчы кушымта 
 

  
Татарстан Республикасы 
----------------------------------- 
муниципаль районы 
Башкарма комитет җитәкчесенә 
 
Кемнән:_____________________
____ 

 
Гариза 

техник хаталар төзәтү турында 
 

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм 
______________________________________________________________________ 

(хезмәт күрсәтү атамасы) 
Язылган:___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Кертелгән техник хатаны төзәтергә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган 

документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.  
Түбәндәге документларны теркәм: 
1. 
2. 
3. 
Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 

ителгән очракта мондый карарны җибәрүегезне сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибәрү юлы белән:_______; 
расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта җибәрүендә түбәндәге адрес 

буенча: ________________________________________________________________. 
Шәхсән мәгълүматларны эшкәртүгә (муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында 

шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгәртү), куллану, 
тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси мәгълүматларны юк 
итү, шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул 
итүне дә кертеп) мин тәкъдим итә торган затның ризалыгын, шул исәптән 
автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында алар 
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, раслыйм. 

Моны раслыйм: минем шәхесемә кагылышлы гаризага кертелгән һәм минем 
затка тәкъдим ителгән, шулай ук миңа карата түбәндә кертелгән мәгълүматлар дөрес. 
Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның күчермәләре) Россия 
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән 
вакытта бу документлар гамәлдә һәм андас мәгълүматлар дөреслеккә туры килә.  

Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча телефон 
аша сораштыруда катнашырга ризалык бирәм: _______________________. 

 
______________    _________________ ( ________________) 
 (дата)      (имза)  (Ф. И. О.) 

 
 
 
 
 
 



 
 

кушымта 
  

(белешмә)  
 

 
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә 

тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары, 
 
 

Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты 
 

Вазифа 
 
 

Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитәкчесе (84371)40576 Sapozhnikov.Dmitriy@tatar.ru 

Бүлек башлыгы (84371)41968 Damir.Nizamov@tatar.ru 

Бүлек белгече (84371)41968 Rushaniya.Salahova@tatar.ru 

  
 
 

Зеленодольск муниципаль районы Советы 
 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башлык   Aleksandr.Tygin@tatar.ru  

 
 

 


