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Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Капиталь тҿзелеш объектларын 
тҿзүгҽ, реконструкциялҽүгҽ рҿхсҽт бирү буенча 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ 
регламентын раслау турында» 2018 елның 21 
февралендҽге 185 номерлы карарына үзгҽрешлҽр 
кертү турында 

 
    «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы 
Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең административ 
регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибен раслау турында һҽм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 
карарларына үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2010 ел, 2 ноябрь, 880 нче карарына таянып», Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнары, дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибе нигезендҽ, 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставы белҽн Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ:      

23.04.2019                                                                     391 
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    1. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының «Капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүгҽ, реконструкциялҽүгҽ 
рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 21 
февралендҽге 185 номерлы карарына (Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының 
2018 елның 4 маендагы 453 номерлы, 2018 елның 13 июлендҽге 735 номерлы, 2018 елның 24 октябрендҽге 1239 номерлы, 
18.03.2019 ел №264  (алга таба – карар) карарлары белҽн кертелгҽн үзгҽрешлҽр белҽн түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне һҽм 
ҿстҽмҽлҽрне кертергҽ: 
   1. 1.3.3 пунктындагы 1 кече пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: «Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында, 
шулай ук бүлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы турында мҽгълүмат алынырга мҿмкин: 1) Башкарма комитет 
биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат булган мҽгълүмат 
стендлары аша гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.  
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларда 
(кече пунктларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында  мҽгълүматны үз эченҽ ала)»; 
   2. 1.5 пунктының 6 кече пунктының 3 абзацын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең читтҽн торып эш урыны – дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле 
үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки 
авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге 
территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) , Россия Федерациясе Хҿкүмҽте 22.12.2012 №1376 "Дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» карары 
белҽн расланган; 
   3. 2.5 п, 3 абзацта түбҽндҽге эчтҽлекле сүзлҽр ҿстҽргҽ: «шул исҽптҽн сервитутны билгелҽү турында килешү, халык сервитут 
билгелҽү турында карар»; 
    4. 2.5 п, 3 кече пунктта түбҽндҽге эчтҽлекле сүзлҽр ҿстҽргҽ: «ҽгҽр күрсҽтелгҽн документлар (аларның күчермҽлҽре яки 
алардагы мҽгълүматлар) бҽялҽмҽлҽрнең бердҽм дҽүлҽт реестрында юк икҽн»; 
    5. 2.5 п, 4 кече пунктта түбҽндҽге эчтҽлекле сүзлҽр ҿстҽргҽ: «ҽгҽр күрсҽтелгҽн документлар (аларның күчермҽлҽре яки 
алардагы мҽгълүматлар) бҽялҽмҽлҽрнең бердҽм дҽүлҽт реестрында юк икҽн»; 
   6. 2.6 п. түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: «Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ: 
Шҽхси торак тҿзелеше объектлары булмаган объектларга тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта: 
1) Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем 
ҿчен мҿмкин булган мҽгълүматларны үз эченҽ алган); 
2) Россия Федерациясе бюджет законнарында, дҽүлҽт хакимияте органы (дҽүлҽт органы), "Росатом" атом энергиясе буенча 
дҽүлҽт корпорациясе, "Роскосмос" космик эшчҽнлек буенча дҽүлҽт корпорациясе, бюджеттан тыш дҽүлҽт фонды белҽн идарҽ 



3 
 

итү органы яисҽ җирле үзидарҽ органы тарафыннан бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашырганда тҿзелгҽн дҽүлҽт 
(муниципаль) заказчигы вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында килешү; 
3) тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт алуга гариза бирелгҽн кҿнгҽ кадҽр ҿч ел алдан бирелгҽн җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планы яки 
линияле объект тҿзелешенҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта территорияне планлаштыру проекты һҽм территорияне межалау 
проекты реквизитлары; 
4) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, реконструкциялҽүнең чик параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт (ҽгҽр тҿзүчегҽ РФ Шҽһҽр 
тҿзелеше кодексының 40 статьясы нигезендҽ мондый рҿхсҽт бирелгҽн булса); 
5) ярашлылык сертификатларының бердҽм реестрыннан мҽгълүматлар; 
6) проект документларына дҽүлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе; 
7) проект документларында булган материаллар. 
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүгҽ үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта (кертелҽ торган үзгҽрешлҽргҽ бҽйле рҽвештҽ): 
1) Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем 
ҿчен мҿмкин булган мҽгълүматларны үз эченҽ алган); 
2) җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген тҿзү турындагы карарны дҽүлҽт хакимияте башкарма органы яки җирле үзидарҽ 
органы кабул итсҽ, РФ ШрК 21.6 һҽм 21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда җир кишҽрлеклҽре тҿзү турында Карар; 
3) бүлгҽндҽ тҿзелгҽн җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планы, яңадан бүлү, бүлеп бирү. 
4) РФ ШрК 51 статьясының 21.9 ҿлешендҽ каралган очракта җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирү һҽм җир 
асты байлыкларыннан файдалану хокукына лицензия яңадан рҽсмилҽштерү турында карарлар. 
  Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты 
белҽн билгелҽнгҽн. 
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган югарыда 
аталган документларны талҽп итү тыела. 
Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган документларны тапшырмау гариза 
бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тормый. (7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 21.12, 21.13 РФ ШрК 51 ст.)»;  
      7. п. 4.1. түбҽндҽге сүзлҽр белҽн тулыландырырга: "индивидуаль торак тҿзелеше объектына рҿхсҽт бирелгҽн очракта: 
1) күчемсез милек бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем 
файдалана алырлык белешмҽлҽр булган); 
2) тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен гариза бирелгҽн кҿнгҽ кадҽр ҿч ел алдан бирелгҽн җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы»; 
    9. 5.1 пунктның 3 кече пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: «мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен 
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 
каралмаган документларны яки мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽллҽрне башкару талҽбе»; 
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    10. 5.1 пунктына түбҽндҽге эчтҽлекле 10 кече пунктын ҿстҽргҽ: "муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽ 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн 
баш тартканда күрсҽтелмҽгҽн документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 
210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш»; 
    11. п. 5.8 түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: «шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать 
итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү максатларында Башкарма 
комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар 
ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында башкарылырга тиешле гамҽллҽр 
турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ. 
  Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның 
сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе турында 
мҽгълүмат бирелҽ. 
Шикаятьне карау барышында 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»; 

12. Кушымта № 3,4 тҿшереп калдырырга. 

 
Башкарма комитет җитҽкчесе 
вазыйфаларын вакытлыча башкаручы                             В.С. Тимиряев 
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                                                                                                                                          Татарстан Республикасы  

                                                                                            Югары Ослан муниципаль районы 
                                                                           Башкарма комитетының  

                                                                                 2019 елның 23 апрелендҽге  
                                                                            391 номерлы    карарына  

                                                                                                                                 Кушымта  

 
 
 

Капиталь тӛзелеш объектларын тӛзүгә, реконструкцияләүгә рӛхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ   регламенты 

                                                                                     1. Гомуми нигезләмәләр 
 
 
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – Регламент) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, 

капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽүнең чик параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт бирү буенча муниципаль 
хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт). 

1.2. Хезмҽт алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба - гариза бирүче). 
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты (Алга таба – 

Башкарма комитет) тарафыннан күрсҽтелҽ. 
Муниципаль хезмҽт башкаручы - Башкарма комитетның Архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше бүлеге (алга таба - Бүлек). 
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Югары Ослан п.г.т., Чехов ур., 18 йорт. 
Бүлекнең урнашу урыны: Югары Ослан п.г.т., Чехов ур., 18 
Эш графигы:  
дүшҽмбе – пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;  
җомга: 8.00 дҽн 16.00 сҽгатькҽ кадҽр;  
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 
Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. 
Белешмҽ телефоны (884379) 2-16-59.   
Керү шҽхесне раслаучы документлар буенча. 
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1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – «Интернет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми 
сайты адресы: (http:/ www.verhniy-uslon.tatar.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы турында мҽгълүмат алынырга мҿмкин:  
1) Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы турында мҽгълүмат алынырга 

мҿмкин: 1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат булган 
мҽгълүмат стендлары аша гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.  

Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 
пунктларда (кече пунктларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүматны үз эченҽ ала; 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ www.verhniy-uslon.tatarstan.ru.); 
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi. tatar.ru/);  
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/ www.gosuslugi.ru/); 
5) Башкарма комитетта (бүлек): 
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – кҽгазьдҽ почта аша, электрон почта аша. 
1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бүлек белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми 

сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла. 
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла: 
Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ (алга таба – РФ ШрК) (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 маддҽ);  
2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн (алга таба – РФ ҖК) (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, № 44, 4147 маддҽ); 
«Россия Федерациясендҽ архитектура эшчҽнлеге турында» 1995 елның 17 ноябрендҽге 169-ФЗ номерлы Федераль закон 

(алга таба - 169-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 20.11.1995, № 47, 4473 маддҽ); 
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 06.10.2003, 
№40, 3822 маддҽ); 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 
закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 маддҽ); 

«Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының Индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча 
йорты объектын тҿзү яки реконструкциялҽү ҿчен кирҽкле хҽбҽрнамҽлҽр формаларын раслау турында» 19.09.2018 ел, №591/пр 
боерыгы (алга таба – 591/пр боерыгы) (рҽсми хокукый мҽгълүмат интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018); 
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«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 

Югары Ослан муниципаль районы Советының 2005 елның 10 декабрендҽ кабул ителгҽн 18нче карары белҽн кабул ителгҽн 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставы белҽн (алга таба – Устав); 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турында 30.12.2005 ел, № 4-30 карары белҽн расланган Югары 
Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турында   нигезлҽмҽ (алга таба-ИК турында Нигезлҽмҽ); 

Бүлек турында нигезлҽмҽ белҽн Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 31 августында кабул ителгҽн 321 номерлы 
карары (алга таба-бүлек турында Нигезлҽмҽ); 

Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 31 августындагы 321 номерлы карары (алга таба – кагыйдҽлҽр) белҽн 
расланган Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре. 

1.5.  Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 
- мҿрҽҗҽгать итүче-физик яисҽ юридик затлар (дҽүлҽт органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, дҽүлҽт 

бюджеттан тыш фондлары органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан тыш) яисҽ 
Идарҽгҽ телдҽн, язма яки электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризанамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн вҽкалҽтле 
вҽкиллҽр; 

- тҿзүче - дҽүлҽт (муниципаль) милкендҽге капиталь тҿзелеш объектларына бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашырганда 
дҽүлҽт хакимияте органнары (дҽүлҽт органнары), "Росатом" атом энергиясе буенча дҽүлҽт корпорациясе, "Роскосмос" космик 
эшчҽнлек буенча дҽүлҽт корпорациясе, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары яки җирле үзидарҽ 
органнары үзенҽ караган җир кишҽрлегендҽ үзенҽ карый торган дҽүлҽт хакимияте органнарына тапшырылган очракларда, 
килешүлҽр нигезендҽ, дҽүлҽт (муниципаль) капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау, сүтү, 
шулай ук инженерлык эзлҽнүлҽрен үтҽү, аларны тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау ҿчен проект документларын 
ҽзерлҽүче физик яки юридик зат. Тҿзүче техник заказчыга шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлегенҽ караган үз функциялҽрен тапшырырга 
хокуклы; 

техник заказчы - тҿзүче тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн һҽм тҿзүче исеменнҽн инженерлык эзлҽнүлҽрен үтҽү турында, проект 
документларын ҽзерлҽү, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау, сүтү турында килешүлҽр 
тҿзи торган юридик зат ҽлеге эш тҿрлҽрен башкаруга биремнҽр ҽзерли, инженерлык эзлҽнүлҽрен башкаручы һҽм (яки) проект 
документларын ҽзерлҽүне, тҿзелеш, реконструкциялҽүне, капиталь ремонт, капиталь тҿзелеш объектларын сүтеп ташлый торган 
затларга, ҽлеге тҿр эшлҽрне башкару ҿчен кирҽкле материаллар һҽм документлар бирҽ, проект документларын раслый, капиталь 
тҿзелеш объектын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле документларны имзалый, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге 
турындагы законнарда каралган башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра (алга таба - техник заказчы функциялҽре). Техник 
заказчының функциялҽре бары тик инженерлык эзлҽнүлҽр, архитектура-тҿзелеш проектлаштыру, тҿзелеш, реконструкция, 
капиталь ремонт, капиталь тҿзелеш объектларын сүтү ҿлкҽсендҽ, капиталь тҿзелеш объектларын сүтү буенча үзеннҽн-үзе кҿйлҽнҽ 
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торган оешма ҽгъзасы, 47 статьяның 2.1 ҿлешендҽ, 48 статьяның 4.1 ҿлешендҽ, 52 статьяның 2.1 һҽм 2.2 ҿлешлҽрендҽ, РФ Шҽһҽр 
тҿзелеше кодексының 55.31 статьясындагы 5 һҽм 6 ҿлешлҽрендҽ каралган очраклардан тыш кына башкарылырга мҿмкин; 
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт, мондый рҿхсҽт тҿзелеш, реконструкциянең аерым этапларына бирелҽ торган очраклардан тыш, Капиталь 
тҿзелеш объектын тҿзүне оештыру проекты белҽн каралган бҿтен вакытка бирелҽ.  

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү түбҽндҽге очракларда талҽп ителми: 
1) физик затка эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн бҽйле булмаган максатларда бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ гараж яки 

бакчачылык, дача хуҗалыгын алып бару ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ тҿзелеш; 
2) капиталь тҿзелеш объектлары булмаган объектларны (киосклар, навеслар һҽм башкалар) тҿзү, реконструкциялҽү; 
3) җир участогында ярдҽмче куллану корылмаларының һҽм корылмаларының тҿзелеше; 
4) Капиталь тҿзелеш объектларының һҽм (яки) аларның ҿлешлҽренең үзгҽрешлҽре, ҽгҽр мондый үзгҽрешлҽр аларның 

ышанычлылыгы һҽм иминлегенең конструктив һҽм башка характеристикаларына кагылмаса һҽм шҽһҽр тҿзелеше Регламентында 
билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, үзгҽртеп коруның чик параметрларыннан артмаса; 

4.1) капиталь тҿзелеш объектларын капиталь ремонтлау; 
5) шҽһҽр тҿзелеше кодексы, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында Россия Федерациясе субъектлары законнары нигезендҽ 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу талҽп ителми торган башка очракларда; 
6) шҽхси торак тҿзелеше объектларын, бакча йортларын тҿзү, реконструкциялҽү. 
Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы тҿзүче гаризасы буенча, мондый рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы тҽмамланганчы, 

кимендҽ алтмыш кҿн эчендҽ озайтылырга мҿмкин. Капиталь тҿзелеш объектын тҿзү, реконструкциялҽү мондый гариза бирү 
вакыты чыкканчы башланмаган очракта, тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайтудан баш тартыла. 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең читтҽн торып эш урыны – дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан 
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) , Россия Федерациясе Хҿкүмҽте 22.12.2012 
№1376 "Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау 
турында» карары белҽн расланган; 

техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга кертелгҽн мҽгълүматлар 
(муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн хата (бозу, ялгышлык, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), 
документлар нигезендҽ мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата. 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза) нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). (1 нче кушымта). 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 
стандартына таләпләр исеме 

Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме Индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йортының 
тҿзелгҽн яки үзгҽртеп корылган объектының шҽһҽр 
тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ 
туры килүе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрү 
(алга таба –туры килү (туры килмҽү) турында хҽбҽрнамҽ;  

РФ ШрК 51 ст. 1 п.; 
131-ФЗ номерлы Федераль 
законның 14 ст. 20 п.; 
45-ТРЗ номерлы ТР Законының 
15 ст. 20 пункты  

2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүче җирле үзидарҽ башкарма-
боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты 

 

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы 

1.Капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүгҽ, 
реконструкциялҽүгҽ рҿхсҽт (2 нче кушымта). 

2. озайтылган гамҽлдҽ булу срогы белҽн тҿзү ҿчен 
рҿхсҽт. 

3.Тҿзелешкҽ рҿхсҽт кертелгҽн үзгҽрешлҽр белҽн. 
4.Тҿзелешкҽ кабат рҿхсҽт нҿсхҽсен (дубликатын) 

бирү. 
5.Хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат 

РФ ШрК 51 ст. 1 п.; 
131-ФЗ номерлы Федераль 
законның 14 ст. 20 п.; 
45-ТРЗ номерлы ТР Законының 
15 ст. 20 пункты 

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
срогы, шул исҽптҽн муниципаль 
хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы 
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү 
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу 
мҿмкинлеге Россия Федерациясе 
законнары белҽн каралган очракта 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне 
туктатып тору срогы 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, гариза бирү кҿнен 
дҽ кертеп, 5 кҿн . 

Тҿзелешкҽ бирелгҽн рҿхсҽт дубликатын бирү 3 эш 
кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Техник хаталарны тҿзҽтү гариза кергҽннҽн соң 10 эш 
кҿне эчендҽ башкарыла, ҽмма 14 кҿннҽн дҽ артык түгел. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүгҽ үзгҽрешлҽр кертү 7 эш кҿне 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла  

Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайту 5 
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 п. 11 ст. 51 ГрК РФ  
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору 
каралмаган 

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

Капиталь тҿзелеш объектын тҿзегҽндҽ, үзгҽртеп 
корганда: 

1) гариза; 
2) җир кишҽрлегенҽ хокук билгелҽүче документлар, 

ҽгҽр аңа хокукы күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт 
реестрында теркҽлмҽгҽн булса, шул исҽптҽн сервитут 
билгелҽү турында килешү, Ачык сервитут билгелҽү 
турында карар; 

3) проект документларындагы материаллар (ҽгҽр 
күрсҽтелгҽн документлар (аларның күчермҽлҽре яки 
аларда булган мҽгълүматлар) бҽялҽмҽлҽрнең бердҽм 
дҽүлҽт реестрында юк икҽн: 

а) аңлатма язуы; 
б) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы 

нигезендҽ башкарылган җир кишҽрлеген планлаштыру 
схемасы, капиталь тҿзелеш объектын, подъездларны 
урнаштыру һҽм аңа керү урыннарын, халык 
сервитутларның, археологик мирас объектларының 
эшчҽнлек зоналары чиклҽрен билгелҽү белҽн; 

в) территорияне планлаштыру буенча документлар 
составында расланган кызыл линия чиклҽрендҽ сызыкча 
объектны сызыкча объектларга карата урнаштыруны 
раслый торган җир кишҽрлеген планлаштыру схемасы; 

г) архитектура карарлары; 
д) проектлана торган капиталь тҿзелеш объектын 

инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренҽ тоташтыру 
(технологик тоташтыру) урыннарын билгелҽү белҽн 
инженерлык җиһазлары, инженерлык-техник тҽэмин итү 
челтҽрлҽренең җыелма планы турында мҽгълүматлар; 

е) капиталь тҿзелеш объектын тҿзүне оештыру 

п.7,9, 20,21.10-21.13 ст.51 ГрК РФ  
 
 



11 
 

проекты; 
ж) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның 

ҿлешлҽрен сүтү яки демонтажлау эшлҽрен оештыру 
проекты; 

з) инвалидларның сҽламҽтлек саклау, мҽгариф, 
мҽдҽният, ял, спорт һҽм башка социаль-мҽдҽни һҽм 
коммуналь-кҿнкүреш билгелҽнешендҽге объектларга, 
транспорт, сҽүдҽ, җҽмҽгать туклануы объектларына, 
эшлекле, административ, финанс, дини билгелҽнештҽге 
объектларга, ҽлеге объектлар тҿзелеше, үзгҽртеп 
корганда торак фонды объектларына үтемлелеген 
тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге, күрсҽтелгҽн 
объектларның проект документларына экспертиза шҽһҽр 
тҿзелеше кодексының 49 статьясы нигезендҽ 
башкарылмаган очракта; 

4) ҽгҽр мондый проект документлары шҽһҽр 
тҿзелеше кодексының 49 статьясы нигезендҽ 
экспертизага тиешле булса, шҽһҽр тҿзелеше 
кодексының 49 статьясындагы 3.4 ҿлешендҽ каралган 
очракларда Проект документларына дҽүлҽт 
экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе, шҽһҽр тҿзелеше 
кодексының 49 статьясындагы 3.4 ҿлешендҽ каралган 
очракларда Проект документларына дҽүлҽт экологик 
экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе, Проект 
документларына дҽүлҽт экспертизасының уңай 
бҽялҽмҽсе, шҽһҽр тҿзелеше кодексының 48 
статьясындагы 12.1 ҿлешендҽ каралган очракларда 
Проект документларына дҽүлҽт экология экспертизасы, 
шҽһҽр тҿзелеше кодексының 49 статьясының 6 
ҿлешендҽ каралган 1. (ҽгҽр күрсҽтелгҽн документлар 
(аларның күчермҽлҽре яки алардагы мҽгълүматлар) 
бҽялҽмҽлҽрнең бердҽм дҽүлҽт реестрында юк икҽн): 
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5) мондый объектны үзгҽртеп кору очрагында, 
күпфатирлы йортны реконструкциялҽү очракларыннан 
тыш, Капиталь тҿзелеш объектының барлык хокук 
иялҽренең ризалыгы; 

6) дҽүлҽт хакимияте органы (дҽүлҽт органы), 
"Росатом" атом энергиясе буенча дҽүлҽт корпорациясе 
(дҽүлҽт корпорациясе), "Роскосмос" космик эшчҽнлек 
буенча дҽүлҽт корпорациясе, дҽүлҽт бюджеттан тыш 
фонды белҽн идарҽ итү органы яки җирле үзидарҽ 
органы булган дҽүлҽт (муниципаль) милкенең капиталь 
тҿзелеш объектында дҽүлҽт (муниципаль) заказчысы 
булып тора, аның хокукына ия дҽүлҽт (муниципаль) 
унитар предприятиесе санала, күрсҽтелгҽн органның 
гамҽлгҽ куючының функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен 
гамҽлгҽ ашыра торган дҽүлҽт (муниципаль) бюджет яисҽ 
автоном учреждениесе-үзгҽртеп коруны гамҽлгҽ 
ашырганда күрсҽтелгҽн объектка китерелгҽн зыянны 
каплау шартларын һҽм тҽртибен билгели торган мондый 
реконструкция үткҽрү турында килешү; 

7) күпфатирлы йорттагы бүлмҽлҽр һҽм машина-
урыннар милекчелҽренең гомуми җыелышы карары 
(күпфатирлы йортны үзгҽртеп корганда, торак законнары 
нигезендҽ кабул ителгҽн) яки, мондый реконструкция 
нҽтиҗҽсендҽ күпфатирлы йортта гомуми милек күлҽме 
кимесҽ, күпфатирлы йорттагы барлык биналарның 
милекчелҽренең һҽм машина-урыннарның ризалыгы 
барлык милекчелҽрнең ризалыгы һҽм күпфатирлы 
йорттагы машина-урыннарның ризалыгы кими икҽн) ; 

8) проект документларына дҽүлҽти булмаган 
экспертиза бҽялҽмҽсе бирелгҽн очракта, проект 
документларына дҽүлҽти булмаган экспертизаның уңай 
бҽялҽмҽсен биргҽн юридик затны аккредитациялҽү 
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турында таныклык күчермҽсе; 
9) мҽдҽни мирас объектларын саклау буенча эшлҽр 

башкарганда мондый объектның конструктив һҽм башка 
ышанычлылык һҽм куркынычсызлык 
характеристикаларына кагылса, мҽдҽни мирас 
объектлары турында Россия Федерациясе законнары 
белҽн каралган документлар. 

10) капиталь тҿзелеш объекты тҿзелеше очрагында 
территория куллануның аерым шартлары булган зонаны 
билгелҽү яки үзгҽртү турында карар күчермҽсе, аны 
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 
территориянең аерым куллану шартлары булган зона 
яисҽ капиталь тҿзелеш объектын үзгҽртеп корганда 
билгелҽргҽ тиеш, аның нҽтиҗҽсендҽ 
реконструкциялҽнгҽн объектка карата территориянең 
аерым шартлары булган зона яисҽ территориянең 
аерым шартлары булган элек билгелҽнгҽн зонасы 
үзгҽрергҽ тиеш 

Рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайтканда 
гариза бирүче тапшыра: 

1) тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын 
озайту турында гариза (тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ 
булу срогы чыкканчыга кадҽр 60 календарь кҿн эчендҽ 
бирелҽ). 

2) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 
буларак бирелгҽн Документ. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайту 
турында гариза тҿзүче тарафыннан күпфатирлы йортны 
һҽм (яки) башка күчемсез милек объектларын ҿлешлҽп 
тҿзү ҿчен гражданнар һҽм юридик затларның акчаларын 
тапшыруны күздҽ тота торган ҿлешлҽп тҿзүдҽ катнашу 
килешүе нигезендҽ җҽлеп итүче тарафыннан бирелҽ 
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икҽн, мондый гаризага тҿзүче тарафыннан ҿлешлҽп 
тҿзүдҽ катнашу шартнамҽсе буенча торак урынын 
тапшыру буенча йҿклҽмҽлҽрне тиешле үтҽү ҿчен банк 
поручительлеге шартнамҽсе яисҽ ҿлешлҽп тҿзүдҽ 
катнашу шартнамҽсе буенча торак урынын тапшыру 
бурычын, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының "күпфатирлы йортны һҽм (яки) башка 
күчемсез милек объектларын ҿлешле тҿзү ҿчен акча 
җҽлеп итүче оешмалар исемлеген раслау турында" 2008 
ел, 18 июнь, 414 нче карары 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүгҽ үзгҽрешлҽр керткҽндҽ 
гариза бирүче җибҽрҽ: 

Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җир кишҽрлеклҽренҽ 
хокукларны күчерү, җир асты байлыкларыннан 
файдалану хокукы, җир кишҽрлеген тҿзү турында 
реквизитлар күрсҽтелгҽн язма рҽвештҽ хҽбҽрнамҽ: 

1) РФ ШрК 51 статьясының 21.5 ҿлешендҽ 
күрсҽтелгҽн очракта мондый җир кишҽрлеклҽренҽ хокук 
билгелҽүче документлар; 

2) җир кишҽрлеге тҿзү турындагы карарны дҽүлҽт 
хакимиятенең башкарма органы яки җирле үзидарҽ 
органы кабул итсҽ, РФ ШрК 51 статьясының 21.6 һҽм 
21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда җир 
кишҽрлеклҽре тҿзү турында карарлар; 

3) РФ ШрК 51 статьясының 21.7 ҿлешендҽ каралган 
очракта капиталь тҿзелеш объектын тҿзү, 
реконструкциялҽү планлаштырыла торган җир 
кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 

4) РФ ШрК 51 статьясының 21.9 ҿлешендҽ каралган 
очракта җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын 
бирү һҽм җир асты байлыкларыннан файдалану 
хокукына лицензия яңадан рҽсмилҽштерү турында 
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карарлар. 
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын 

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

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

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч 
кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче зат); 

почта аша җибҽрү. 
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле 
электрон имза белҽн имзаланган электрон документ 
рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы мҽгълүмат-
телекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн 
«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре һҽм 
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 
аша да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелде). Россия 
Федерациясе бюджет законнарында билгелҽнгҽн 
очракларда дҽүлҽт хакимияте органы (дҽүлҽт органы), 
«Росатом» атом энергиясе буенча дҽүлҽт корпорациясе, 
«Роскосмос» космик эшчҽнлек буенча дҽүлҽт 
корпорациясе, бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ 
ашырганда тҿзелгҽн дҽүлҽт бюджеттан тыш фонды 
белҽн идарҽ итү органы яки җирле үзидарҽ органы 
тарафыннан дҽүлҽт (муниципаль) заказчигы 
вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында килешү булганда, - 
хокукка ия булучының җир кишҽрлегенҽ хокук 
билгелҽүче ҽлеге килешү 

2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында  
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органнары һҽм мҿрҽҗҽгать итүче 
тҽкъдим итҽргҽ хокуклы башка 
оешмалар карамагында булган һҽм 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен 
норматив хокукый актлар нигезендҽ 
кирҽкле документларның тулы 
исемлеге, шулай ук аларны алу 
ысуллары, шул исҽптҽн электрон 
формада, аларны тапшыру тҽртибе; 
дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы 
яисҽ ҽлеге документлар алар 
карамагында булган оешма  

барлыкка килҽ: 
Шҽхси торак тҿзелеше объектлары булмаган 

объектларга тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта: 
1) Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан 

ҿземтҽ (күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 
турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүматларны үз 
эченҽ алган)); 

2) Россия Федерациясе бюджет законнарында, 
дҽүлҽт хакимияте органы (дҽүлҽт органы), "Росатом" 
атом энергиясе буенча дҽүлҽт корпорациясе, 
"Роскосмос" космик эшчҽнлек буенча дҽүлҽт 
корпорациясе, бюджеттан тыш дҽүлҽт фонды белҽн 
идарҽ итү органы яисҽ җирле үзидарҽ органы 
тарафыннан бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ 
ашырганда тҿзелгҽн дҽүлҽт (муниципаль) заказчигы 
вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында килешү; 

3) тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт алуга гариза бирелгҽн кҿнгҽ 
кадҽр ҿч ел алдан бирелгҽн җир участогының шҽһҽр 
тҿзелеше планы яки линияле объект тҿзелешенҽ рҿхсҽт 
бирелгҽн очракта территорияне планлаштыру проекты 
һҽм территорияне межалау проекты реквизитлары; 

4) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, 
реконструкциялҽүнең чик параметрларыннан читкҽ 
тайпылуга рҿхсҽт (ҽгҽр тҿзүчегҽ РФ Шҽһҽр тҿзелеше 
кодексының 40 статьясы нигезендҽ мондый рҿхсҽт 
бирелгҽн булса); 

5) ярашлылык сертификатларының бердҽм 
реестрыннан мҽгълүматлар; 

6) проект документларына дҽүлҽт экспертизасының 
уңай бҽялҽмҽсе; 

7) проект документларында булган материаллар. 
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүгҽ үзгҽрешлҽр кертелгҽн 
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очракта (кертелҽ торган үзгҽрешлҽргҽ бҽйле рҽвештҽ): 
1) Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан 

ҿземтҽ (күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 
турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүматларны үз 
эченҽ алган)); 

2) җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген тҿзү 
турындагы карарны дҽүлҽт хакимияте башкарма органы 
яки җирле үзидарҽ органы кабул итсҽ, РФ ШрК 21.6 һҽм 
21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда җир 
кишҽрлеклҽре тҿзү турында Карар; 

3) бүлгҽндҽ тҿзелгҽн җир участогының шҽһҽр 
тҿзелеше планы, яңадан бүлү, бүлеп бирү. 

4) РФ ШрК 51 статьясының 21.9 ҿлешендҽ каралган 
очракта җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын 
бирү һҽм җир асты байлыкларыннан файдалану 
хокукына лицензия яңадан рҽсмилҽштерү турында 
карарлар. 

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

Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле 
үзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында 
булган югарыда аталган документларны талҽп итү 
тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн 
мҽгълүматларны үз эченҽ алган документларны 
тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 
тарту ҿчен нигез булып тормый 

2.7. Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда килештерү 
хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн 
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

Килешү талҽп ителми  
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орган тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла 
торган дҽүлҽт хакимияте органнары 
(җирле үзидарҽ органнары) һҽм 
аларның структур бүлекчҽлҽре 
Исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен 
кирҽкле документларны кабул итүдҽн 
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы 
исемлеге 

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

регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документлар 
исемлегенҽ туры килмҽве; 

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

 

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне 
туктатып тору яки бирүдҽн баш тарту 
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган. 
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту нигезлҽре: 
1) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада 
һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яисҽ) 
дҿрес булмаган мҽгълүмат бар; 

2) документларның җир кишҽрлегенең шҽһҽр 
тҿзелеше планы талҽплҽренҽ, шулай ук рҿхсҽт ителгҽн 
тҿзелешнең, үзгҽртеп коруның чик параметрларыннан 
читкҽ тайпылуга рҿхсҽт ителгҽн талҽплҽргҽ туры 
килмҽве; 

3) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан 
үз инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм 
(яки) мҽгълүмат булмавы турында таныклаучы 
ведомствоара запроска дҽүлҽт хакимияте органының, 
җирле үзидарҽ органының яисҽ оешманың ведомство 
карамагындагы органына җавап алуы 
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4) дҽүлҽт органының мҽдҽни мирас объектларын 
саклау ҿлкҽсендҽге Вҽкалҽтле вҽкилдҽн керемнҽр, 
капиталь тҿзелеш объектының проект документациясе 
яисҽ тышкы кыяфҽтен тасвирлау тарихи җирлек саклау 
предметына һҽм капиталь тҿзелеш объектларының 
шҽһҽр тҿзелеше регламенты белҽн билгелҽнгҽн 
территориаль зонага карата шҽһҽр тҿзелеше 
Регламентында билгелҽнгҽн архитектура карарлары 
талҽплҽренҽ туры килмҽү турында бҽялҽмҽ. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүгҽ үзгҽрешлҽр кертелгҽн 
очракта баш тарту нигезлҽре: 

1) җир кишҽрлегенҽ хокук күчү, җир асты 
байлыкларыннан файдалану хокукы, җир кишҽрлеге 
реквизитлары тҿзү турында белдерүдҽ 1 пунктта 
каралган документлар булмавы - РФ ШрК 51 
статьясындагы 21.10 ҿлешенең 4 ҿлешендҽ, яки РФ ШрК 
51 статьясының 21.13 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн очракта, 
җир кишҽрлегенҽ хокук билгелҽү документының 
булмавы яисҽ тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүгҽ үзгҽрешлҽр 
кертү турында гариза кергҽн очракта, тҿзелешкҽ 
рҿхсҽткҽ үзгҽрешлҽр кертү турындагы гаризадан тыш, 
бары тик мондый рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын 
озайтуга бҽйле рҽвештҽ генҽ, тҿзелешкҽ рҿхсҽткҽ 
үзгҽрешлҽр кертү турындагы гаризадан тыш, Россия 
Федерациясе ШрК 51 статьясының 7 ҿлешендҽ каралган 
документлар булмау; 

2) җир кишҽрлегенҽ хокукларның күчү турында 
белдерүдҽ күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрнең дҿрес булмавы, 
җир кишҽрлеге тҿзү турында; 

3) капиталь тҿзелеш объектын тҿзү, үзгҽртеп коруга 
карата планлаштырылган талҽплҽргҽ, РФ ШрК 51 
статьясының 21.7 ҿлешендҽ каралган очракта, җир 
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кишҽрлеген һҽм (яки) Россия Федерациясенең башка 
законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн җир кишҽрлегенең 
шҽһҽр тҿзелеше планын тҿзүгҽ рҿхсҽт алу ҿчен 
бирелгҽн җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планын тҿзү 
һҽм (яки) чиклҽү ҿчен билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 
килмҽве. 

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн 
ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы 
яки башка түлҽү алу тҽртибе, күлҽме 
һҽм нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ  

2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен 
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт 
күрсҽтүлҽр ҿчен, шул исҽптҽн мондый 
түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы 
турында мҽгълүматны да кертеп түлҽү 
алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми  

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

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

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган 
очракта чиратта кҿтүнең максималь вакыты 15 минуттан 
артмаска тиеш 

 

2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында 
соравын, шул исҽптҽн электрон 
формада да теркҽү вакыты 

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

кҿнендҽ икенче ялдан (бҽйрҽм)соң эш кҿненҽ теркҽлҽ 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ 
торган биналарга, гариза бирүчелҽрне 
кҿтү һҽм кабул итү урынына, шул 
исҽптҽн ҽлеге объектларның 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм 
янгын сүндерү системасы белҽн җиһазландырылган 
биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле 
җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла. 

Кагыйдҽлҽр 
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инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин 
итүгҽ, инвалидларны социаль яклау 
турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендҽ, мондый 
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында 
визуаль, текст һҽм мультимедияле 
мҽгълүмат урнаштыру һҽм 
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
урынына тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ 
(уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт 
итү). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында 
визуаль, текст һҽм мультимедиа мҽгълүматы гариза 
бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн 
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, 
урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 
һҽркем ҿчен мҿмкин булуы һҽм 
сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 
мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи 
затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге 
һҽм аларның дҽвамлылыгы, дҽүлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ 
Муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге, 
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең 
ерактан урнашкан эш урыннарында, 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 
барышы турында мҽгълүмат алу 
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълүмати-
коммуникацион технологиялҽр 
кулланып 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен 
мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре булып тора: 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты бинасының җҽмҽгать транспортыннан 
файдалану мҿмкинлеге зонасында урнашуы; 

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

мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге 
мҽгълүмат ресурсларында, дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 
мҽгълүмат булу; 

башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт 
күрсҽтүгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга 
ярдҽм күрсҽтү. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау 
белҽн характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм 
бирү чиратлары; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

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

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ 
һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм 
мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге 
күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент 
белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 
күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга таба – КФҮ) муниципаль 
хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш 
урыннарында консультация бирүне, документлар кабул 
итүне һҽм бирүне КФҮ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында 
мҽгълүмат дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 
бердҽм порталында, КФҮдҽ мҿрҽҗҽгать итүче 
тарафыннан алына ала 

2.16. Электрон формада муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽре 

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

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
турында гариза электрон формада бирү каралган булса, 
гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) 
яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 
порталы (функциялҽре)(http:// www.gosuslugi.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 хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 
  3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 

    1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү; 
     2) гариза кабул итү һҽм теркҽү; 
     3) җҽмҽгать фикер алышуларын яки халык тыңлаулары үткҽрү һҽм бҽялҽмҽ 

ҽзерлҽү; 
      4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү; 
       5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен җибҽрү. 
  3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү 
  3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче Бүлеккҽ шҽхсҽн, телефоны буенча һҽм (яки) электрон 

почта аша муниципаль хезмҽт турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 
хокуклы. 

     Бүлек белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка 
мҽсьҽлҽлҽр буенча да, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ. 

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

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

    3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү 
    3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урыны аша, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша 
рҿхсҽт бирү турында гариза бирҽ. 

    3.3.2. Бүлек белгече, гаризалар кабул итү алып баручы тормышка ашыра: 
    мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;  
    мҿрҽҗҽгать итүченең вҽкалҽтлҽрен    тикшерү (ышаныч кҽгазе буенча эш 

иткҽн очракта); 
     ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү;  
      тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен 

тикшерү (документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда 
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта бүлек белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка ашыра: 
махсус журналда планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне кабул итү 

һҽм теркҽү; 
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ 

торган номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүне үтҽү датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн; 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне Башкарма комитет 
җитҽкчесенҽ карап тикшерүгҽ җибҽрү. 

Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бүлек 
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ 
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планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ һҽм кире кайтару сҽбҽплҽрен күрсҽтеп 
теркҽлҽ торган документлар кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 
планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне һҽм документларны 15 минут 

эчендҽ кабул итү; 
гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽлү; 
планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне һҽм документларны кергҽннҽн 

соң бер эш кҿне эчендҽ караудан башка кире кайтару. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карап тикшерүгҽ 

юнҽлтелгҽн һҽм планлаштырылган тҿзелеш турында кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн 
хҽбҽрнамҽ яки гариза бирүчегҽ планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ һҽм 
документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе планлаштырылган тҿзелеш турында 
белдерүне карый, башкаручыны билгели һҽм документларны бүлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге кече пунктта билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 
3.4. Капиталь тҿзелеш объектын тикшерү һҽм карау 
3.4.1. Бүлек Белгече: 
тҿзелгҽн яки реконструкциялҽнгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча 

йорты параметрларының тҿзелешен тҽмамлау турында хҽбҽрнамҽ кергҽн кҿнгҽ 
гамҽлдҽ булган хҽбҽрнамҽнең җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре белҽн 
билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн капиталь тҿзелеш объектларын үзгҽртеп кору, 
территорияне планлаштыру документлары һҽм капиталь тҿзелеш объектлары 
параметрларына мҽҗбүри талҽплҽргҽ туры килүен тикшерҽ; 

индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын карап чыгу юлы белҽн 
индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының тышкы кыяфҽтенҽ 
туры килүен, планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ кушымта булып торган 
объектның яисҽ йортның тышкы кыяфҽте тасвирламасын тикшерҽ; 

планлаштырылган тҿзелеш турында белдерүдҽ күрсҽтелгҽн рҿхсҽт ителгҽн 
куллану тҿре индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын рҿхсҽт ителгҽн 
куллану тҿренең туры килүен тикшерҽ; 

Ҽлеге кече пунктта билгелҽнҽ торган процедура гариза кергҽн вакыттан ҿч кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча 
йортын карау. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү 
3.5.1. Тикшерү һҽм тикшерү нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ бүлек белгече туры килү 

(туры килмҽү) турында белдерү проектын ҽзерли. 
документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) кул куюга 

җибҽрҽ. 
Ҽлеге кече пунктта билгелҽнҽ торган процедура бҽялҽмҽ кергҽн кҿннҽн алып ике 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) 

имза салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 
3.5.2. Башкарма комитет җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) ҽзерлҽнгҽн документ 

проектын имзалый һҽм Бүлек белгеченҽ җибҽрҽ. 
Ҽлеге кече пунктта билгелҽнҽ торган процедура карар проекты кергҽн вакыттан 

алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган һҽм бүлеккҽ җибҽрелгҽн документлар. 
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3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү 
3.6.1. Бүлек Белгече: 
Туры килү (туры килмҽү) турында хҽбҽрнамҽ теркҽлҽ;  
тҿзүчегҽ тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽгҽ билгелҽнгҽн ысул белҽн 

туры килү (туры килмҽү) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ. 
Ҽлеге кече пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул куелган 

кҿнне Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ җибҽрелгҽн муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе. 
          3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
3.7.1.  Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең 

ерактан урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ 

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

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

3.8 Техник хаталар тҿзҽтү. 
3.8.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккҽ 

тапшыра: 
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта №1); 
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

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

гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта 
аша), йҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ 
күпфункцияле үзҽге аша бирелҽ. 

3.8.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү 
турында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Бүлеккҽ 
тапшыра. 

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

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

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

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

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 
   3.9. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүгҽ үзгҽрешлҽр кертү  
   3.9.1. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша җир 
кишҽрлеклҽренҽ хокукларны күчерү, җир асты байлыкларыннан файдалану хокукы, 
җир кишҽрлеген тҿзү турында хҽбҽрнамҽ бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты 
нигезендҽ документларны бүлеккҽ тапшыра. Документлар ерактан торып эш урыны 
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аша тапшырылырга мҿмкин. Ерактан торып эш урыннары исемлеге 4 нче кушымтада 
китерелгҽн. 
Электрон формада хҽбҽрнамҽ бүлеккҽ электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. 
Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.  
   3.9.2. Бүлек белгече, гаризаларны кабул итүне алып баручы, ҽлеге пунктчада 
билгелҽнгҽн процедураларны гамҽлгҽ ашыра: 
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ; 
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза,  
   3.9.3. Бүлек белгече документларны тикшерҽ һҽм кирҽк булганда электрон формада 
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша бирү турында запрослар җибҽрҽ: 
1) ҽлеге статьяның 21.5 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн очракта мондый җир кишҽрлеклҽренҽ 
хокук билгелҽү документлары; 
2) җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген тҿзү турындагы карарны дҽүлҽт 
хакимияте башкарма органы яисҽ җирле үзидарҽ органы кабул итсҽ, ҽлеге статьяның 
21.6 һҽм 21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда җир кишҽрлеклҽре тҿзү турында 
карарлар; 
3) ҽлеге статьяның 21.7 ҿлешендҽ каралган очракта капиталь тҿзелеш объектын тҿзү, 
реконструкциялҽү планлаштырыла торган җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 
4) ҽлеге статьяның 21.9 ҿлешендҽ каралган очракта җир асты байлыкларыннан 
файдалану хокукын бирү һҽм җир асты байлыкларыннан файдалану хокукына 
лицензия яңадан рҽсмилҽштерү турында карарлар. 
Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында 
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.  
   3.9.4. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 
нигезендҽ мҽгълүматлар белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре соралган Документлар 
(мҽгълүмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм 
(яки) мҽгълүмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту 
турында хҽбҽрнамҽ). 
Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар Документлар (белешмҽлҽр) бирү 
турында запрос кергҽн вакыттан ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки бүлеккҽ җибҽрелгҽн 
баш тарту турында белдерү. 
   3.9.5. Бүлек белгече алынган документлар нигезендҽ: 
тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүгҽ үзгҽрешлҽр кертү яки баш тарту турында Карар кабул итҽ; 
рҿхсҽт бланкына кирҽкле үзгҽрешлҽр кертҽ яки рҿхсҽтне үзгҽртүдҽн баш тарту 
сҽбҽбен күрсҽтеп хат проектын ҽзерли;  
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерү процедурасын гамҽлгҽ 
ашыра;  
документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) кул куюга 
җибҽрҽ. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имза 
салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 
   3.9.6. Башкарма комитет җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) үзгҽрешлҽр раслый яки баш 
тарту турында хат яза. Кул куелган документлар Бүлек белгеченҽ җибҽрелҽ. 
3.8.6 - 3.8.7 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар 
кергҽн мизгелдҽн бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту турында имзаланган рҿхсҽт яки 
хат. 
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   3.9.7. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү 
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү ҽлеге Регламентның 3.6.1-3.6.2 
пунктчалары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла 
   3.10. Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайту. 
   3.10.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
турында язма гариза тапшыра һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 
документларны бүлеккҽ тапшыра. Документлар ерактан торып эш урыны аша 
тапшырылырга мҿмкин. Ерактан торып эш урыннары исемлеге 4 нче кушымтада 
китерелгҽн. 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада бүлеккҽ электрон 
почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.  
   3.10.2. Бүлек белгече, гаризаларны кабул итүне алып баручы, ҽлеге пунктчада 
билгелҽнгҽн процедураларны гамҽлгҽ ашыра: 
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ; 
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга юнҽлдерелгҽн 
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган 
Документлар.  
   3.10.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм 
гаризаны бүлеккҽ җибҽрҽ. 
Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 
   3.10.4. Бүлек белгече алынган документлар нигезендҽ: 
рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайту яки рҿхсҽтнең срогын озайтудан баш тарту 
турында Карар кабул итҽ; 
рҿхсҽт бланкына кирҽкле үзгҽрешлҽр кертҽ яки баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп срокны 
озайтудан баш тарту турында хат проектын ҽзерли;  
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерү процедурасын гамҽлгҽ 
ашыра;  
документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) кул куюга 
җибҽрҽ. 
Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура документлар кергҽн вакыттан алып ике 
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имза 
салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 
   3.10.5. Башкарма комитет җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу 
вакытын озайтуны раслый, аны Башкарма комитет мҿһере белҽн раслый яки вакытын 
озайтудан баш тарту турында хат яза. Кул куелган документлар Бүлек белгеченҽ 
җибҽрелҽ. 
Ҽлеге подпункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документлар кергҽн вакыттан алып 
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту турында имзаланган рҿхсҽт яки 
хат. 
   3.10.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү 
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү ҽлеге Регламентның 3.6.1-3.6.2 
пунктчалары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла 3.9.1. Тҿзелешкҽ рҿхсҽтне югалткан (бозган) 
очракта, гариза бирүче бүлеккҽ рҿхсҽт дубликатын бирү турында гариза тапшыра. 

 



28 
 

3.11. Тӛзелешкә рӛхсәт дубликатын бирү 

Дубликат бирү турында гариза гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, йҽ почта 
аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүнең бердҽм порталы яки күпфункцияле үзҽге аша бирелҽ. 

3.11.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч дубликат бирү турында 
гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны бүлеккҽ тапшыра. 

Ҽлеге кече пунктта билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

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

3.11.3. Бүлек белгече документларны карый һҽм нигез булганда, җирле үзидарҽ 
органы архивында булган икенче нҿсхҽ нигезендҽ тҿзелешкҽ рҿхсҽт дубликатын 
ҽзерли. "Дубликат" штампы ҿске почмакта тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт дубликаты 
урнаштырыла. Баш тарткан очракта баш тарту турында хат проектын ҽзерли. 
Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҽ. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ 
(аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында гаризада күрсҽтелгҽн 
элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту турында хат яки 
гаризаны бирү датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге кече пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул куелган 
кҿнне Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүченең (аның вҽкиленең) муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итү. 

3.11.4. Бүлек белгече гариза бирүчегҽ (аның вҽкиленҽ) журналда рҿхсҽт алу 
турында язылганда рҽсмилҽштерелгҽн рҿхсҽт кҽгазе яки баш тарту сҽбҽплҽрен 
күрсҽтеп рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту турында хат бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 
15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итүченең килеп туган кҿнендҽ, 

рҿхсҽт яки баш тарту турында хатлар бирү; 
хат җибҽрү -процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ ҽлеге Регламентның 

3.9.3 кече пунктында каралган.  
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту 

турында хат. 
 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 
формалары 

4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ 
тоту гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ 
органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар 
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 
булып тора: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү 
һҽм килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү; 
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 
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булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
(комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ 
мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ 
ашыру һҽм карарлар кабул итү максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда 
билгелҽнгҽн гамҽллҽр үтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 
җитҽкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, шулай ук 
инфраструктура үсеше бүлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

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

Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең 
хокукларын бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия 
Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең 
мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 
урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ 
гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

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

4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 
оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ 
Башкарма комитет эшчҽнлеге ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе 
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап 
тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла. 
   
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 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. 

Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да 
мҿрҽҗҽгать 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) дҽүлҽт яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта 
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан 
тыш) шикаять бирү «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 
27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе йҿклҽнсҽ 
мҿмкин; 
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3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районының норматив хокукый 
актлары белҽн каралмаган документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ 
гамҽллҽрне башкару талҽбе; 

4) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлары белҽн каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту; 

5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 
каралмаган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту. Күрсҽтелгҽн очракта 
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан 
тыш) шикаять бирү «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 
27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе йҿклҽнсҽ 
мҿмкин; 

6) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар белҽн күздҽ тотылмаган түлҽү алу; 

7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 
вазыйфаи затының, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, күп функцияле үзҽк 
хезмҽткҽренең, «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 
27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган 
оешмаларның яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бастырылган опечаткалар һҽм хаталарны 
тҿзҽтүдҽ баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, 
күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү «дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе йҿклҽнсҽ мҿмкин; 

8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки 
тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 
күздҽ тотылмаган очракта дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору. 
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, 
күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү «дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе йҿклҽнсҽ мҿмкин; 

10) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар яисҽ 
мҽгълүмат булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле 
документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
ҿлкҽсендҽ күрсҽтүлҽрдҽн баш тартканда күрсҽтелмҽгҽн яисҽ, 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан 
тыш, күрсҽтелгҽн документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы. 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 
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Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмати-телекоммуникация 
челтҽре, Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып 
җибҽрелҽ ала (http://www.verhniy-uslon.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), 
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

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

5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш: 
1) «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 

ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи 
затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽренең, аның җитҽкчесенең һҽм (яки) хезмҽткҽрнең, 
оешмаларның исеме, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽренең, 
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ торган; 

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

3) «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ 
каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 
вазыйфаи затының, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең шикаять белдерелҽ торган 
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълүматлар; 

4) «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 
ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган оешмалар 
хезмҽткҽренең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 
вазыйфаи затының карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. 
Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар 
(булганда) яки аларның күчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 
күчермҽлҽре куелырга мҿмкин. 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 Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире 
кайтару, шулай ук башка рҽвешлҽрдҽ хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кабул 
ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн актларны тҿзҽтү рҽвешендҽ дҽ 
канҽгатьлҽндерҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарта. 
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ 

соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге 
буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап 
җибҽрелҽ. 
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5.8. шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать 
итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган 
гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу 
үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында 
башкарылырга тиешле гамҽллҽр турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ. 

 Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган 
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай 
ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ. 

Шикаятьне карау барышында 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 
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Кушымта №1 
 

   

(муниципаль берҽмлек 
 

җирле үзидарҽ органы исеме) 
 
кемнҽн:   

(юридик затның исеме – тҿзүче, 
тҿзелешне яки реконструкциялҽүне гамҽлгҽ ашырырга планлаштыручы; 

 

ИНН; юридик һҽм почта адресы; 
 

җитҽкченең Ф.И.О.; телефоны; 
 

банк реквизитлары (банк исеме, х/с, к/с, БИК)) 
 

Тӛзелеш ӛчен рӛхсәт бирү турында 
Гариза 

 
Түбҽндҽге адрес буенча урнашкан җир кишҽрлегендҽ тҿзелеш/реконструкция ҿчен рҿхсҽт бирүегезне 

сорыйм  
(кирҽклесенең астына сызарга) 

(объект исеме) 
 (шҽһҽр, район, урам, участок номеры) 

 
 

 
 ай вакытка 

Тҿзелеш (реконструкция)  түбҽндҽге документ           нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылачак 
  “  ”  г. №  

(документ исеме)       

Җир белҽн файдалану хокукы беркетелгҽн (документ исеме) 
 “  ”  г. №  

Объект тҿзелешенҽ проект документлары эшлҽнгҽн 

(проект оешмасы исеме, ИНН, юридик һҽм почта адресы, 
 

җитҽкченең Ф.И.О.; телефоны; 
 

банк реквизитлары (банк исеме, х/с, к/с, БИК)) 
 

беркетелгҽн проект эшлҽрен башкаруга хокуклы 
 

(документ исеме һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле оешма) 

от “  ”  г. №  
, и билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килешенгҽн 
 с 

кызыксынган оешмалар һҽм архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше органнары: 
– Дҽүлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе № - белҽн алынды  

от “  ”  г. 

– җир кишҽрлеген планлаштыру схемасы килешенгҽн 

 
 за №   “  ”  г. 

(оешманың исеме)        

Проект-смета документлары расланган 
 за №  “  ”  г. 

 
Ҿстҽмҽ рҽвештҽ хҽбҽр итҽбез: 
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Тҿзүче тарафыннан тҿзелешне (реконструкциялҽүне) финанслау гамҽлгҽ ашырылачак (банк 
реквизитлары һҽм счет номеры) 

Эшлҽр килешү нигезендҽ подрядчы (хуҗалык) ысул белҽн башкарылачак 
 
с   “  ”  20  г. №  

 

(оешма исеме, ИНН,  
 

Юридик һҽм почта адресы, җитҽкченең Ф.И.О., телефон номеры,  
 

банк реквизитлары (банк исеме, х/с, к/с, БИК) 
Тҿзү-монтаж эшлҽрен башкару хокукы беркетелгҽн 

(документ исеме һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле оешма) 
 

 
от “  ”  г. №  

 
Эш башкаручы итеп № _ боерык  
 
белҽн билгелҽнде   “  ”  г.   

 (вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
тҿзелештҽ махсус белеме (югары, урта) һҽм эш стажы _ ел булган  

  

 

№__килешү нигезендҽ тҿзелеш контроле гамҽлгҽ ашырылачак (оешма исеме, ИНН, юридик һҽм почта 
адресы, 

 

җитҽкченең Ф.И.О.; телефоны; 
 

банк реквизитлары (банк исеме, х/с, к/с, БИК)) 
 

 
заказчы (тҿзүче) функциялҽрен башкару хокукы беркетелгҽн 
 

(документ һҽм аны биргҽн оешма исеме) 
№  “  ”  г. 

 

 
     

(вазифа)  (имза)  (Ф.И.О.) 
 

“  ”  20  г. 

 
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 
 
1) күчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽүлҽт реестрында 

теркҽлмҽгҽн җир кишҽрлегенҽ хокук билгелҽүче документлар; 
2) проект документларында булган материаллар: 
а) аңлатма язуы; 
б) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы нигезендҽ башкарылган җир кишҽрлеген 

планлаштыру схемасы, капиталь тҿзелеш объектын, подъездларны урнаштыру һҽм аңа керү урыннарын, 
халык сервитутларның, археологик мирас объектларының эшчҽнлек зоналары чиклҽрен билгелҽү белҽн; 

в) территорияне планлаштыру буенча документлар составында расланган кызыл линия 
чиклҽрендҽ сызыкча объектны сызыкча объектларга карата урнаштыруны раслый торган җир 
кишҽрлеген планлаштыру схемасы; 

г) архитектура чишелешлҽрен күрсҽтүче схемалар; 
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д) проектлана торган капиталь тҿзелеш объектын инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренҽ 
тоташтыру (технологик тоташтыру) урыннарын билгелҽү белҽн инженерлык җиһазлары, инженерлык-
техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең җыелма планы турында мҽгълүматлар; 

е) капиталь тҿзелеш объектын тҿзүне оештыру проекты; 
ж) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен сүтү яки демонтажлау эшлҽрен оештыру 

проекты; 
3) мондый объектны үзгҽртеп корган очракта, капиталь тҿзелеш объектының барлык хокук 

иялҽренең ризалыгы. 
4) Россия Федерациясе Бюджет законнары белҽн билгелҽнгҽн очракларда дҽүлҽт хакимияте 

органы (дҽүлҽт органы), "Росатом" атом энергиясе буенча дҽүлҽт корпорациясе, "Роскосмос" космик 
эшчҽнлек буенча дҽүлҽт корпорациясе, бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашырганда тҿзелгҽн дҽүлҽт 
бюджеттан тыш фонды белҽн идарҽ итү органы яисҽ җирле үзидарҽ органы тарафыннан дҽүлҽт 
(муниципаль) заказчысы вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында килешү булганда, - хокукка ия булучының җир 
кишҽрлегенҽ хокук билгелҽүче ҽлеге килешү; 

2) тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен гариза бирелгҽн кҿнгҽ кадҽр ҿч ел алдан бирелгҽн җир участогының 
шҽһҽр тҿзелеше планы яки сызыкча объект тҿзелешенҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта территорияне 
планлаштыру проекты һҽм территорияне межалау проекты реквизитлары; 

3)  инвалидларның сҽламҽтлек саклау, мҽгариф, мҽдҽният, ял, спорт һҽм башка социаль-мҽдҽни 
һҽм коммуналь-кҿнкүреш билгелҽнешендҽге объектларга, транспорт, сҽүдҽ, җҽмҽгать туклануы 
объектларына, эшлекле, административ, финанс, дини билгелҽнештҽге объектларга, ҽлеге объектларны 
тҿзегҽндҽ, үзгҽртеп корганда торак фонды объектларына үтемлелеген тҽэмин итү буенча чаралар 
исемлеге күрсҽтелгҽн объектларның проект документларына экспертиза Россия Федерациясе Шҽһҽр 
тҿзелеше кодексының 29.12.2004 № 190-ФЗ 49 статьясы нигезендҽ башкарылмаган очракта; 

4) ҽгҽр мондый проект документлары Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 
29.12.2004 ел, № 190-ФЗ 49 статьясы нигезендҽ экспертизага тиешле булса, капиталь тҿзелеш 
объектының проект документларына экспертизаның уңай бҽялҽмҽсе (Россия Федерациясе Шҽһҽр 
тҿзелеше кодексының 48 статьясындагы 12.1 ҿлешендҽ каралган очракта тҿзелешнең аерым 
этапларына карата карата карата карата кулланыла), ҽгҽр мондый проект документлары экспертизага 
тиешле булса, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ, Россия 
Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ 49 статьясының 3.4 ҿлешендҽ 
каралган очракларда Проект документларына дҽүлҽт экологик экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе, Россия 
Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ 49 статьясының 6 ҿлешендҽ 
каралган очракларда Проект документларына дҽүлҽт экологик экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе; 

4.1) модификациялҽнгҽн проект документациясен куллану очрагында Россия Федерациясе Шҽһҽр 
тҿзелеше кодексының 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ 49 статьясының 3.5 ҿлешендҽ каралган бҽялҽмҽ; 

5) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, үзгҽртеп коруның чик параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт 
(ҽгҽр тҿзүчегҽ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ 40 статьясы 
нигезендҽ мондый рҿхсҽт бирелгҽн булса); 

6) Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ Россия 
Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 7 ҿлешендҽге 6.2 пунктында күпфатирлы йортны 
реконструкциялҽү очракларыннан тыш, мондый объектны үзгҽртеп корган очракта капиталь тҿзелеш 
объектының барлык хокук иялҽренең ризалыгы; 

6.1) дҽүлҽт хакимияте органы (дҽүлҽт органы), "Росатом" атом энергиясе буенча дҽүлҽт 
корпорациясе (дҽүлҽт корпорациясе), "Роскосмос" космик эшчҽнлек буенча дҽүлҽт корпорациясе, дҽүлҽт 
бюджеттан тыш фонды белҽн идарҽ итү органы яки җирле үзидарҽ органы булган дҽүлҽт (муниципаль) 
милкенең капиталь тҿзелеш объектында, хокукка ия булып дҽүлҽт (муниципаль) унитар предприятиесе 
торган дҽүлҽт (муниципаль) заказчысы булган очракта, күрсҽтелгҽн органның гамҽлгҽ куючының 
функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра торган дҽүлҽт (муниципаль) бюджет яисҽ автоном 
учреждениесе-үзгҽртеп коруны гамҽлгҽ ашырганда күрсҽтелгҽн объектка китерелгҽн зыянны каплау 
шартларын һҽм тҽртибен билгели торган мондый реконструкция үткҽрү турында килешү; 

6.2) күпфатирлы йорттагы биналарның һҽм машина-урыннар милекчелҽренең гомуми җыелышы 
карары (күпфатирлы йортны үзгҽртеп корганда торак законнары нигезендҽ кабул ителгҽн) яки, ҽгҽр 
мондый реконструкция нҽтиҗҽсендҽ күпфатирлы йортта гомуми милек күлҽме кимесҽ, күпфатирлы 
йорттагы барлык биналарның милекчелҽренең һҽм күпфатирлы йорттагы машина-урыннарның 
милекчелҽренең ризалыгы; 

7) проект документларына дҽүлҽти булмаган экспертиза бҽялҽмҽсе бирелгҽн очракта, проект 
документларына дҽүлҽти булмаган экспертизаның уңай бҽялҽмҽсен биргҽн юридик затны 
аккредитациялҽү турында таныклык күчермҽсе; 



36 
 

8) мҽдҽни мирас объектларын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый объектның конструктив 
һҽм башка ышанычлылык һҽм куркынычсызлык характеристикаларына кагылса, мҽдҽни мирас 
объектлары турында Россия Федерациясе законнары белҽн каралган документлар. 
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2 нче кушымта 
 

                                                                                           Россия Федерациясе 
                                                                                                           Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь  

                                                                                                      хуҗалыгы министрлыгының 
                                                                                                 2015 елның 19 феврале,  

                                                                                      117/пр боерыгына  
Кушымта N 1 

 
 

ТӚЗЕЛЕШКӘ РӚХСӘТ ФОРМАСЫ 
Кемгҽ  

(тҿзүче исем) 
 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме-гражданнар ҿчен, 
 оешманың тулы исеме-юридик затлар ҿчен), почта индексы 

 

һҽм адресы, электрон почта адресы)
1
 

 
Тӛзелешкә 

РӚХСӘТ 
 

Дата  
2
 №  

3
 

 

(вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы яисҽ Россия Федерациясе субъекты башкарма 
хакимияте органы яисҽ орган исеме 

 тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүне гамҽлгҽ ашыручы җирле үзидарҽ органнары. Атом энергиясе буенча “Росатом 
" дҽүлҽт корпорациясе) 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 51 статьясы нигезендҽ рҿхсҽт ителҽ: 

1 Капиталь тҿзелеш объектын тҿзү 
4
  

Капиталь тҿзелеш объектын реконструкциялҽү 
4
  

Мондый объектның конструктив һҽм башка ышанычлылык һҽм куркынычсызлык 
характеристикаларына кагылышлы мҽдҽни мирас объектын саклау эшлҽре 

4
 

 

Линияле объект тҿзелеше (линияле объект составына керүче капиталь тҿзелеш объекты)
4
  

Линияле объектны (линияле объект составына керүче капиталь тҿзелеш объектын) 
реконструкциялҽү

4
 

 

2 Проект документлары нигезендҽ капиталь тҿзелеш 
объектының (этапның) исеме 

5
 

 

 Проект документларына экспертиза уңай 
бҽялҽмҽсен биргҽн оешманың исеме һҽм Россия 
Федерациясе законнарында каралган очракларда 
дҽүлҽт экология экспертизасының уңай бҽялҽмҽсен 
раслау турында боерык реквизитлары 

 

 Теркҽү номеры һҽм проект документларына 
экспертиза уңай бҽялҽмҽсен бирү датасы һҽм 
Россия Федерациясе законнарында каралган 
очракларда, дҽүлҽт экология экспертизасының уңай 
бҽялҽмҽсен раслау турында боерык реквизитлары 
6 

 

3 Капиталь тҿзелеш объектын (аның чиклҽрендҽ) 
урнашкан яки урнаштыру планлаштырыла торган 
җир кишҽрлегенең (җир кишҽрлеклҽренең) кадастр 
номеры 

7
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Аның чиклҽрендҽ (алар) капиталь тҿзелеш 
объектын урнаштыру планлаштырыла торган 
кадастр кварталының номеры (кадастр 
кварталлары), 

7
 

 

реконструкциялҽнҽ торган объект капиталь тҿзелеш 
объектының кадастр номеры 

8
 

 

3.1 Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы турында 
мҽгълүматлар 

9
 

 

3.2 Планлаштыру проекты һҽм территорияне межалау 
проекты турында мҽгълүмат 

10
 

 

3.3 Алар барышында объектның конструктив һҽм 
башка ышанычлылык һҽм куркынычсызлык 
характеристикаларына кагылган мҽдҽни мирас 
объектын саклау эшлҽрен үткҽрүгҽ 
планлаштырылган капиталь тҿзелеш объектының 
проект документлары турында мҽгълүматлар 

11
 

 

4 Ҽгҽр мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый объектның 
ышанычлылыгы һҽм иминлегенең конструктив һҽм башка характеристикаларына 
кагылса, капиталь тҿзелеш объектын, мҽдҽни мирас объектын тҿзү, реконструкциялҽү 
ҿчен кыскача проект характеристикалары

12
   

Проект документлары нигезендҽ милек комплексы составына керүче капиталь тҿзелеш 
объектының исеме:

13
 

 

Гомуми мҽйданы 
(кв. м): 

 Кишҽрлек мҽйданы (кв. м):  

Күлҽме 
(куб. м): 

 шул исҽптҽн җир асты 
ҿлешендҽ (куб. м): 

 

Катлар саны (данҽ)  Биеклеге (м):  

 Җир асты катлары 
саны (данҽ): 

 Сыйдырыш (кеше):  

Тҿзелеш мҽйданы 
(кв. м): 

 

Башка 
күрсҽткечлҽр 

14
: 
 

5 Объект адресы (урнашу урыны)
15

:  

6 Линияле объектның кыскача проект характеристикалары 
16

: 

 Категория: 
(класс) 

 

Озынлык:  

Егҽрлек (үткҽрү мҿмкинлеге, йҿк ҽйлҽнеше, хҽрҽкҽт 
интенсивлыгы): 

 

тҿре (КЛ, ВЛ, КВЛ), электр тапшыру линиялҽренең 
кҿчҽнеш дҽрҽҗҽсе 

 

Куркынычсызлыкка йогынты ясаучы конструктив 
элементлар исемлеге: 

 

Башка күрсҽткечлҽр 
17

:  

 
Срок ҽлеге рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булуы –  “  ”  20  г. в нигезендҽ  
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18
 

 
     

 
 тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүне гамҽлгҽ 

ашыручы органның вҽкалҽтле вҽкил 
вазыйфасы) 

 (имза)  (имзаның расшифровкасы) 

 
“  ”  20  г. 

М.У. 
Ҽлеге рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булуы 

 “  ”  20  г.
19

 

 

     

(тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүне гамҽлгҽ 

ашыручы органның вҽкалҽтле вҽкил 

вазыйфасы) 

 (имза)  (имзаның расшифровкасы) 

 

“  ”  20  г. 

       

М.У. 

 
1
 Күрсҽтелҽ: 

- гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү ҿчен нигез 

булып физик зат гаризасы; 

- Россия Федерациясе Граждан кодексының 54 статьясы нигезендҽ, ҽгҽр тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү 

ҿчен нигез булып юридик затның гаризасы булса, оешманың тулы исеме. 
2
 Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүгҽ кул кую датасы күрсҽтелҽ. 

3
 А-Б-В-Г структурасына ия булган тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүне гамҽлгҽ ашыручы орган биргҽн 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт номеры күрсҽтелҽ: 

А-Россия Федерациясе субъекты, аның территориясендҽ капиталь тҿзелеш объектын тҿзү 

(реконструкциялҽү) планлаштырыла. 

Объект Россия Федерациясенең ике һҽм аннан да күбрҽк субъекты территориясендҽ урнашкан 

очракта " 00 “номеры күрсҽтелҽ; 

Б – муниципаль берҽмлеккҽ бирелгҽн теркҽү номеры, аның территориясендҽ капиталь тҿзелеш 

объектын тҿзү (реконструкциялҽүгҽ) планлаштырыла. Объект ике һҽм аннан да күбрҽк муниципаль 

берҽмлек территориясендҽ урнашкан очракта " 000 " номеры күрсҽтелҽ; 

В-тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүне гамҽлгҽ ашыручы орган биргҽн тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең тҽртип номеры; 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү (тулысынча) елы. 

Номерның состав ҿлеше бер-берсеннҽн аерылып тора" -". Цифрлы индекслар Гарҽп цифрлары 

белҽн билгелҽнҽ. 

Номер ахырында башкарма хакимиятнең федераль органнары һҽм "Росатом" атом энергиясе 

буенча дҽүлҽт корпорациясе ҿчен мондый органның, "Росатом" атом энергиясе буенча дҽүлҽт 

корпорациясенең үзлҽре билгели торган шартлы билгелҽнеше күрсҽтелҽ ала. 
4
 Тҿзелешкҽ рҿхсҽт рҽсмилҽштерелҽ торган тҿзелеш (реконструкция) тҿрлҽренең берсе 

күрсҽтелҽ. 
5
 Капиталь тҿзелеш объектының исеме тҿзүче яки заказчы тарафыннан расланган проект 

документлары нигезендҽ күрсҽтелҽ. 
6
 Атом энергиясен куллану ҿлкҽсендҽге объектлар ҿчен тҿзелешкҽ рҿхсҽт биргҽн очракта атом 

энергиясен куллану ҿлкҽсендҽ эшлҽр алып бару хокукына лицензия бирү турындагы мҽгълүматлар 
(номеры, датасы) күрсҽтелҽ, ул исҽ атом энергиясен файдалану объектын тҿзү хокукын үз эченҽ ала. 

7
 Линияле объект тҿзелешенҽ (реконструкциялҽүгҽ) рҿхсҽт биргҽндҽ тутыру мҽҗбүри түгел. 
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8
 Мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарган очракта, мондый объектның 

ышанычлылыгы һҽм иминлегенең конструктив һҽм башка характеристикаларына кагыла торган, мҽдҽни 
мирас объектларының дҽүлҽт кадастрында исҽпкҽ алынган кадастр номеры күрсҽтелҽ. 

9
 Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирү датасы, аның номеры һҽм җир кишҽрлегенең 

шҽһҽр тҿзелеше планын биргҽн орган күрсҽтелҽ (Россия Федерациясе законнарында каралган 
очраклардан тыш, линия объектларына карата тутырылмый). 

10
 Линияле объектларга карата, Россия Федерациясе законнарында каралган очраклардан тыш, 

тутырыла. Территорияне планлаштыру проектын һҽм территорияне межалау проектын раслау турында 
карарның датасы һҽм номеры (шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмати 
системаларындагы белешмҽлҽр нигезендҽ) һҽм шундый карар кабул иткҽн зат (башкарма хакимиятнең 
вҽкалҽтле федераль органы, яисҽ Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт хакимиятенең югары башкарма 
органы, яисҽ җирле администрация Башлыгы) күрсҽтелҽ. 

11
 Проект документлары (документ реквизитлары, проект оешмасының исеме) кайчан, кем 

тарафыннан эшлҽнгҽне күрсҽтелҽ. 
12

 Сызыкча объектларга карата бүлекнең барлык графаларын да тутыру рҿхсҽт ителҽ. 
13

 Һҽр капиталь тҿзелеш объектына карата катлаулы объект (милек комплексы составына керҽ 
торган объект) тҿзүгҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта тутырыла. 

14
 Ҽгҽр мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый объектның 

ышанычлылыгы һҽм иминлегенең конструктив һҽм башка характеристикаларына кагылса, капиталь 
тҿзелеш объектының, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас объектының дҽүлҽт кадастр исҽбен гамҽлгҽ ашыру 
ҿчен кирҽкле ҿстҽмҽ характеристикалар күрсҽтелҽ. 

15
 Капиталь тҿзелеш объектының адресы, ҽ булган очракта-капиталь тҿзелеш объектының адресы 

дҽүлҽт адреслы реестры нигезендҽ күрсҽтелҽ, аның реквизитларын бирү турында, адресны үзгҽртү 
турында документлар күрсҽтелеп; Линияле объектлар ҿчен-Россия Федерациясе субъекты һҽм 
муниципаль берҽмлек атамалары рҽвешендҽ урнашкан урынның тасвирламасы күрсҽтелҽ. 

16
 Проект документларына экспертиза уңай бҽялҽмҽсе нигезендҽ расланган проект 

документларындагы күрсҽткечлҽрне исҽпкҽ алып, линия объектына карата гына тутырыла. Бүлекнең 
барлык графаларын да тутыру рҿхсҽт ителҽ. 

17
 Ҽгҽр мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый объектның 

ышанычлылыгы һҽм иминлегенең конструктив һҽм башка характеристикаларына кагылса, капиталь 
тҿзелеш объектының, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас объектының дҽүлҽт кадастр исҽбен гамҽлгҽ ашыру 
ҿчен кирҽкле ҿстҽмҽ характеристикалар күрсҽтелҽ. 

18
 Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын билгелҽү ҿчен нигезлҽр күрсҽтелҽ: 

- проект документлары (бүлек); 
- норматив хокукый акт (номеры, датасы, статья). 
19

 Тҿзелешкҽ бирелгҽн рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы озайтылган очракта тутырыла. Тҿзелешкҽ 
рҿхсҽтне беренчел биргҽн очракта тутырылмый. 
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Кушымта №3 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча гамҽллҽр 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 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  выдает 

заявителю

Выданный документ 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 документа

Специалист 

Отдела готовит 

письмо об 

отказе

Письмо об 

отказе

Начальник  Отдела 

согласовывает проект 

документа

Согласованный проект 

документа

Руководитель Исполкома 

подписывает документ 

Подписанный документ 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

Проект документа
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Кушымта  №4 

 

Ерактан торып эш урыннары һҽм документлар кабул итү графигы Исемлеге 

 

№  Ерактан торып эш урыннары Хезмҽт күрсҽтелҽ торган торак пунктлар Документлар кабул итү 

графигы 

1 с. Югары Ослан, Медгородок ур., 21а все населенные пункты Верхнеуслонского 

района 

 Дүш: 8:00-17:00 

Сиш: 8:00-19:00 

Чҽр: 8:00-17:00 

Пҽнҗ: 8:00-19:00 

Җомга: 8:00-17:00  

Шимбҽ: 8:00-13:00 
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                                                                                                                                  Кушымта  №5 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_________________________________________________________________ (алга таба-гариза бирүче). 

(юридик затлар ҿчен-тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дҽүлҽт теркҽве турында мҽгълүматлар; физик 

затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълүматлары) 

 

Техник хаталар тӛзәтү турында 

 Гариза 

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

________________________________________________________ 

(хезмҽт күрсҽтү исеме) 

Язылган:___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүматлар:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Кертелгҽн техник хатаны тҿзҽтергҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле 
үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.  

Түбҽндҽге документларны терким: 
 

 
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгҽн очракта 

мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм: 
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн  
E-mail:_____; 
расланган күчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта җибҽрүендҽ түбҽндҽге адрес 

буенча:________________________________________________________. 

Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), 
куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) 
мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм. 

Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽндҽ кертелгҽн 
мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) 
Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу 
документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар. 

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда 
катнашырга ризалык бирҽм: ______________________. 

 

_________    _________________ (________________) 

    (дата)           (имза)          (Ф.И.О.) 

Кушымта № 6 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

 

________________________________________________________________ (алга таба-гариза бирүче). 

 (юридик затлар ҿчен-тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дҽүлҽт теркҽве турында мҽгълүматлар; физик 

затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълүматлары) 
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Тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт дубликатын бирү турында  

Гариза                       

 (хезмәт күрсәтү исеме) 

 

___________________________________________ адрес буенча урнашкан тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт 
дубликатын бирүегезне сорыйм  

                                                            (хезмҽт күрсҽтү атамасы) 

 

 № _________________________________________   _________________ 

һҽм аны раслау турында карарның күчермҽсе __________№ ______   
 

   
 

сҽбҽпле 
 
 Гариза бирүче: _______________________________________________________________ 
      (Ф.И.О., юридик зат вҽкиле вазыйфасы; физик зат Ф.И.О.)  (имза) 
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Кушымта №7 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

 

_________________________________________________________________ (алга таба-гариза бирүче). 

 (юридик затлар ҿчен-тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дҽүлҽт теркҽве турында мҽгълүматлар; физик 

затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълүматлары) 

 

Үзгәрешләр кертү турында  

Гариза 

 

Үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм ________________________________________ 

 (хезмҽт күрсҽтү исеме) 

___________________________________________ адресы буенча урнашкан 

№ _________________________________________   _________________ 

Язылган:_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүматлар:_________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Кертелгҽн техник хатаны тҿзҽтергҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле 

үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.  

Түбҽндҽге документларны терким: 

 

 

 

 

_________    _________________ (________________) 

    (дата)            (имза)          (Ф.И.О.) 
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Кушымта №8 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_________________________________________________________________ (алга таба-гариза бирүче). 

 (юридик затлар ҿчен-тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дҽүлҽт теркҽве турында мҽгълүматлар; физик 

затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълүматлары) 

 

Тӛзелеш ӛчен рӛхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту турында  

                                                                         Гариза 

 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайтуыгызны сорыйм _______________-

_______________________________________________ хезмҽт күрсҽтү исеме) 

___________________________________________ адресы буенча урнашкан 

№ ______________________________________   _____________ сҽбҽпле 

 
 
 

   
Түбҽндҽге документларны терким: 

 

 

_________    _________________ (________________) 

    (дата)            (имза)          (Ф.И.О.) 
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Кушымта  
(белешмҽ) 

Муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә 

тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе 84379-21267 Ispolkom.Verhniy-usl@tatar.ru 

Башкарма комитет эшлҽре 
идарҽчесе 

84379-22613 Alfiya.Mingasova @tatar.ru 

Бүлек башлыгы 84379-21659 Zakiulla.Mingazov@tatar.ru 

Бүлек белгече 84379-21659  

  
 
 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 
 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башлык 84379-21839 Sovet.Uslon@tatar.ru 

 
 
 

 
                                                           

1 Указываю тся:  

- фамил ия, имя, отче ство (если имее тся ) гражда нина, если основанием для в ыдач и разреше ния на строительство являет ся заявл ение физиче ского лица;  

- полное наименование орга низации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если ос нованием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридичес кого лица.  
2

 Указывается дата подписания разрешения на строительство. 
3 Указыва ется номер ра зре шения на строитель ств о, присв оенный орга ном, осуществляющ им в ыдачу ра зреше ния на строитель ство, который имеет структуру А -Б-В-Г, где :  

А – номе р субъекта Российской Федера ции, на те рритории к оторого планирует ся к строительству (рек онструкции) объект капиталь ного строительства (двухзначный).  

В случае, е сли объект ра сположен на территории двух и бол ее субъектов Российской Фе дера ции, указывается номер “00 ”;  

Б – регистра ционный номе р, присв оенный му ниципальному обра зованию, на территории которог о пла нируе тся к строитель ству (реконструк ции) объект капитального строитель ства. В случае, е сли объект ра сположен на территории двух и бол ее муниципа льных обра зова ний, указывае тся номе р “00 0”;  

В – порядков ый номер разрешения на строите льств о, присв оенный органом, осуще ствляющ им в ыдачу ра зреш ения на строитель ство;  

Г – год в ыдачи ра зреше ния на строитель ство (полностью ).  

Составные части номе ра отделяют  

Для федеральных органов ис полнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергстоятельно.  
4

 Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на строительство. 
ной документацией.  

7
 Заполне ние не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта.  

8
 В случае выполне ния работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.  

9
 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, в ыдавший градостроительный пла н земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

10
 Заполняется в отношении лине йных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер реше ния об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных с истемах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоче нный федеральный орга н исполнительной власти, или выс ший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, или глава местной администрации).  

11
 Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной организации).  

12
 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех гра ф раздела.  

13
 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства. 

14
 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.  

15
 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов  о присвоении, об  изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.  

16
 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной проектной документации на основании положительного заклю чения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела. 

17
 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта капиталь ного строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

 

ния на строительство. 

mailto:Ispolkom.Verhniy-usl@tatar.ru

