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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казиле авыл җирлеге башкарма комитеты карары белән расланган 

адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентын раслау турында 

2018 елның 20 декабрендә кабул ителгән 15 нче номерлы «Адресларны 

бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 

турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон, «Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2014 елның 19 

ноябрендҽге 1221 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽте Карары 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Иске Казиле авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. 2018 елның 20 декабрендҽге 15 номерлы Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге башкарма 

комитеты карары белҽн расланган «Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм 

гамҽлдҽн чыгару буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ 

регламентын раслау турында "гы карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне 

кертергҽ: 

регламентның 1.5 пунктының унынчы абзацын түбҽндҽге редакциядҽ 

бҽян итҽргҽ: 

"планлаштыру структурасы элементы» - зона (массив), район (шул 

исҽптҽн торак район, микрорайон, квартал, сҽнҽгать районы), 

гражданнарның бакчачылык яки яшелчҽчелек алып бару территориясе;»; 

регламентның 5 бүлеген түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
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«5. «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 

2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлеше нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органның, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽге, күп функцияле үзҽк функциялҽрен гамҽлгҽ ашыруга җҽлеп ителҽ 

торган оешмаларның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

шикаять белдерү буенча судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе, шулай ук 

аларның вазыйфаи затлары, муниципаль хезмҽткҽрлҽр; 

5.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек 

Советына Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл 

кылмауларын) судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ 

тапшырыла. 

Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) шикаятьлҽр күп функцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ 

Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле 

вазыйфаи затка тапшырыла. 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 

2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге 

оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ. 

Шикаять кҽгазьдҽ, электрон формада язмача бирелҽ. 

Мөрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда 

да мөрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 

2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 

статьясында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы запросны 

теркҽү вакытын бозу»; 

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта 

мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, күп 

функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү " 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында” 2010 

елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.3 өлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн очракта мөмкин»; 

3) мөрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль 

районының Иске Казиле авыл җирлеге норматив хокукый актлары белҽн 

каралмаган документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ 

ашыру талҽбе; 

4) мөрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль 

районының Иске Казиле авыл җирлеге норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту; 



5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре 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 булса, Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽн баш тарту. Күрсҽтелгҽн очракта мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан 

күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка 

кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү " дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүне оештыру турында «2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тиешле дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн 

очракта мөмкин»; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге норматив хокукый 

актларында каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мөрҽҗҽгать 

итүчедҽн туктау; 

7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче вазыйфаи затының, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, күп 

функцияле үзҽк хезмҽткҽренең, «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган оешмаларның 

яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ 

бирелгҽн документларда бастырылган опечаткалар һҽм хаталарны төзҽтүдҽ 

баш тартуы яисҽ мондый төзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Күрсҽтелгҽн очракта мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк 

хезмҽткҽренҽ, күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирү "Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 

турында “ 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.3 өлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн очракта мөмкин»; 

8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) ҽгҽр туктату нигезлҽре 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 булса яисҽ муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору. Күрсҽтелгҽн очракта мөрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, күп функцияле үзҽк 

хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү "Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында «2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 

өлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн очракта мөмкин»; 

10) мөрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ документлар 

яисҽ мҽгълүмат булмау һҽм (яисҽ) дөрес булмавы, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү өчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ күрсҽтелмҽгҽн очракта, «Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында»2010 елның 27 



июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, аларның булмавы һҽм 

(яисҽ) дөрес булмавы һҽм (яисҽ) дөрес булмавы күрсҽтелмҽгҽн. 

Күрсҽтелгҽн очракта мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк 

хезмҽткҽренҽ, күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирү " дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 

турында «2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.3 өлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн очракта мөмкин. 

5.2. мөрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ документлар 

яисҽ мҽгълүмат булмау һҽм (яисҽ) дөрес булмавы, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү өчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ күрсҽтелмҽгҽн очракта, «дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында»2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, аларның булмавы һҽм 

(яисҽ) дөрес булмавы һҽм (яисҽ) дөрес булмавы күрсҽтелмҽгҽн. 

Күрсҽтелгҽн очракта мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк 

хезмҽткҽренҽ, күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирү " дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 

турында «2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.3 өлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн очракта мөмкин. 

Күп функцияле үзҽк, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына 

һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет» 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, күпфункцияле үзҽкнең рҽсми 

сайтыннан, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан 

(функциялҽрдҽн) файдаланып җибҽрелергҽ мөмкин 

(http://www.gosuslugi.ru/), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), шулай ук мөрҽҗҽгать 

итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул ителергҽ мөмкин. 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 

2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган оешмаларның, шулай ук аларның 

хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ карата шикаять почта 

аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, ҽлеге 

оешмаларның рҽсми сайтларыннан, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

бердҽм порталыннан (функциялҽрдҽн) файдаланып җибҽрелҽ ала 

(http://www.gosuslugi.ru/), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), шулай ук мөрҽҗҽгать 

итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул ителергҽ мөмкин. 

5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽк, 

күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючыга «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган оешмаларга 

яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн шикаять теркҽлгҽн көннҽн 

унбиш эш көне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт 



күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽк, оешмалар тарафыннан шикаять 

бирелгҽн очракта, , «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 

турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган документларны кабул итү, 

мөрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итү яисҽ җибҽрелгҽн мөһер һҽм 

хаталарны төзҽтү яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый төзҽтүлҽр бозылган 

очракта - аны теркҽү көненнҽн соң биш эш көне эчендҽ. 

5.4. Шикаять карап торырга тиеш: 

1) «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 

2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затының, муниципаль 

хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) 

хезмҽткҽренең, оешмаларның исеме, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) 

хезмҽткҽрлҽренең, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаять белдерелҽ торган 

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

мөрҽҗҽгать итүченең яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мөрҽҗҽгать 

итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат - юридик затның, шулай ук 

элемтҽ өчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган 

очракта) һҽм мөрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы 

(адресы) ; 

3) «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 

2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затының, 

күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары 

һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълүматлар; 

4) мөрҽҗҽгать итүче «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган оешмалар 

хезмҽткҽренең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затының карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) 

белҽн килешмҽгҽн. Мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан гариза бирүченең 

дҽлиллҽрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның күчермҽлҽре 

тапшырылырга мөмкин. 

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның күчермҽлҽре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа 

кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан 

имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның 

берсе кабул ителҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны 

юкка чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн 

документларда җибҽрелгҽн мөһер һҽм хаталарны төзҽтү, мөрҽҗҽгать 

итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 



Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар. 

Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн көннҽн соң килүче 

көннҽн дҽ соңга калмыйча мөрҽҗҽгать итүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм 

мөрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау 

нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, 

мөрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, күпфункцияле 

үзҽк яки «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 

2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган гамҽллҽр турында мҽгълүмат 

бирелҽ, муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне 

кичекмҽстҽн бетерү максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар 

өчен гафу үтенҽлҽр һҽм алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ., 

аларны мөрҽҗҽгать итүчегҽ дҽүлҽт яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

максатларында кылырга кирҽк. 

5.9. Шикаять мөрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел 

дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарка шикаять бирү 

тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ. 

 5.10. Шикаятьне карау Казилеында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

буенча административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять 

билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн 

хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына 

юллый.»  

 2. Ҽлеге карарны адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат 

стендларында игълан итҽргҽ:  

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске 

Казиле авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, 

Каратал авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, 

Атабай авылы, Үзҽк урамы, 14; шулай ук хокукый мҽгълүматның 

рҽсми порталында һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет " мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга. 

 3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                        И.Х.Сагьдиев 


