
 
  





Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 27-нче май 
261-нче номерлы карары белән расланган 
кушымта 
 
 

Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
2018 елның 5 декабрендәге 1027 номерлы карары белән расланган шәхси торак 

төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының планлаштырылган төзелеш 
яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объ-

екты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына туры килүе турында һәм 
шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыру-
ның рөхсәт ителүе яисә шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметр-
ларының планлаштырылган төзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә 

күрсәтелгән шәхси торак төзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән пара-
метрларына туры килмәве турында һәм (яки) шәхси торак төзелеше объектын яисә 
бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителмәве турында хәбәр-
намә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына 

кертелә торган үзгәрешләр 
 

1. 1.5. пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«гариза бирүче – физик яисә юридик затлар (дәүләт органнарыннан һәм 

аларның территориаль органнарыннан, дәүләт бюджеттан тыш фондлары 
органнарыннан һәм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарә 
органнарыннан тыш) яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органга яисә КФҮкә  
муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорату белән, шул исәптән телдән, язма яки 
электрон формада чагылдырылган 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 
статьясында билгеләнгән тәртиптә мөрәҗәгать иткән аларның вәкаләтле 
вәкилләре;». 

2. 1.5 пунктының өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«төзүче – үзенә караган җир кишәрлегендә  яисә башка хокук иясенең җир 

кишәрлегендә (дәүләт (муниципаль) милкендәге капиталь төзелеш объектларына 
бюджет инвестицияләре гамәлгә ашырганда аңа дәүләт хакимияте органнары 
(дәүләт органнары), «Росатом» атом энергиясе буенча дәүләт корпорациясе, 
«Роскосмос» космик эшчәнлек буенча дәүләт корпорациясе, дәүләт бюджеттан тыш 
фондлары белән идарә итү органнары яки җирле үзидарә органнары килешүләр 
нигезендә Россия Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән очракларда, үз 
дәүләт (муниципаль) төзүчесе вәкаләтләрен тапшырдылар) капиталь төзелеш 
объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, сүтү, шулай ук 
инженерлык эзләнүләрен үтәү, аларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау 
өчен проект документларын әзерләүне тәэмин итүче физик яки юридик зат. Төзүче 
шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында законда каралган үз функцияләрен техник 
заказчыга тапшырырга хокуклы.;». 



3.  1.5. пунктының дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «техник заказчы – төзүче тарафыннан вәкаләт бирелгән һәм төзүче исеменнән 

инженерлык эзләнүләрен үтәү, проект документларын әзерләү, капиталь төзелеш 
объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, сүтү турында килешүләр 
төзүче, әлеге эш төрләрен башкаруга биремнәр әзерләүче, инженерлык эзләнүләрен 
башкаручы һәм (яки) проект документларын әзерләүче, капиталь төзелеш 
объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, сүтүне гамәлгә ашыручы 
затларга әлеге төр эшләрне башкару өчен кирәкле материаллар һәм документлар 
бирүче, проект документларын раслый, капиталь төзелеш объектын файдалануга 
тапшыруга рөхсәт алу өчен кирәкле документларны имзалый, шәһәр төзелеше 
эшчәнлеге турындагы законнарда каралган башка функцияләрне гамәлгә ашыручы 
(алга таба – техник заказчы функцияләре) юридик зат. Техник заказчының 
функцияләре бары тик инженерлык эзләнүләр, архитектура-төзелеш 
проектлаштыру,  капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь 
ремонтлау, сүтү өлкәсендә, РФ ШТКның 47 статьясының 2.1 өлешендә, 48 
статьясының 4.1 өлешендә, 52 статьясының 2.1 һәм 2.2 өлешләрендә, 55.31 
статьясының 5 һәм 6 өлешләрендә каралган очраклардан тыш, үзеннән-үзе көйләнә 
торган оешма әгъзасы тарафыннан башкарылырга мөмкин.;». 

4. «Стандартка  таләпләр  эчтәлеге»  баганасының  2.9.  пунктын  түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

«Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез: 
1) планлаштырыла торган төзү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль 

торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрлары җирдән файдалану һәм 
төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән рөхсәт ителгән капиталь төзелеш 
объектларын төзү, реконструкцияләү, территорияне планлаштыру буенча 
документлар яисә РФ ШТК, башка федераль законнар белән билгеләнгән һәм 
планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә кергән көнгә гамәлдә булган 
капиталь төзелеш объектлары параметрларының мәҗбүри таләпләренә туры килми;  

2) индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзүне 
планлаштыру турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән урнаштыру Россия Федерациясенең 
җир һәм башка законнары нигезендә билгеләнгән һәм планлаштырылган төзелеш 
турында хәбәрнамә кергән көнгә гамәлдә булган җир кишәрлегенең рөхсәт ителгән 
төре һәм (яки)  чикләүләр нигезендә рөхсәт ителми; 

3) планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә төзүче булмаган зат 
тарафыннан җир кишәрлегенә хокуклары булмау сәбәпле бирелгән яки җибәрелгән; 

4) РФ ШТК 51.1 статьясының 9 өлешендә күрсәтелгән вакытка мәдәни мирас 
объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитетыннан индивидуаль 
торак төзелеше объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәте тасвирламасы 
тарихи җирлекне саклау предметына һәм федераль яки региональ тарихи җирлек 
территориясе чикләрендә урнашкан территориаль зонага карата шәһәр төзелеше 
Регламентында билгеләнгән капиталь төзелеш объектларының архитектура 
чишелешләре таләпләренә туры килмәү турында хәбәрнамә керде.». 

5. 5.1. пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
  



«5.1. муниципаль хезмәт күрсәтүне алучылар Башкарма комитетка 
муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең 
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

Гариза бирүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 
мөрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорату, әлеге Регламентның 3.3.2 
пунктчасында күрсәтелгән соратуның теркәлү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта гариза 
бирүче тарафыннан КФҮнең, КФҮ хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган КФҮнә 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 16 статьясының 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тулы 
күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча вазыйфа йөкләнгән очракта 
мөмкин; 

3) гариза бирүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе 
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында, муниципаль хокукый актларында тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) гариза бирүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралган документларны 
кабул итүдән баш тарту; 

5) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре 
федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаса. 
Күрсәтелгән очракта гариза бирүче тарафыннан КФҮнең, КФҮ хезмәткәренең 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять 
бирү карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 
КФҮнә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясының 1.3 өлеше белән 
билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча 
вазыйфа йөкләнгән очракта мөмкин; 

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә, гариза бирүчедән Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлеше белән 
каралган муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең, оешмаларның, яисә 
аларның хезмәткәрләренең муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләр һәм хаталарны төзәтүдән баш тарту яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта гариза бирүче 
тарафыннан КФҮнең, КФҮ хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган КФҮнә 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 16 статьясының 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә 



тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча вазыйфа йөкләнгән очракта мөмкин; 
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу; 
9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору, әгәр туктатып тору 

нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 
Федерациясенең бүтән норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары 
белән каралмаган булса. Күрсәтелгән очракта гариза бирүче тарафыннан КФҮнең, 
КФҮ хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр 
(судтан тыш) шикаять бирү карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 
шикаять белдерелә торган КФҮнә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 
статьясының 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә тиешле 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча вазыйфа йөкләнгән очракта мөмкин;  

10) гариза бирүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә, 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясының 1 өлешендә 4 пунктында  
каралган очраклардан тыш, муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. Күрсәтелгән 
очракта гариза бирүче тарафыннан КФҮнең, КФҮ хезмәткәренең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган КФҮнә 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясының 1.3 өлеше белән билгеләнгән 
тәртиптә тулы күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча вазыйфа 
йөкләнгән очракта мөмкин.». 

6.  5.2. пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, яисә муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль 
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) шикаять «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрен, 
Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтын, дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталын, яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең региональ порталын кулланып, почта аша җибәрелергә, шулай ук гариза 
бирүчене шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. КФҮнең, КФҮ 
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, КФҮнең рәсми сайты, дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең региональ порталыннан файдаланып, почта аша җибәрелергә, 
шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясының 1.1. өлешендә каралган 
оешмаларның һәм шулай ук аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәре, әлеге оешмаларның рәсми сайты, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең бердәм порталы яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
региональ порталыннан файдаланып, почта аша җибәрелергә, шулай ук гариза 
бирүчене шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин.». 



7. 5.3. пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.3. муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, КФҮ, КФҮен оештыручы,                       

210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1. өлеше белән каралган 
оешмаларга яисә югары органга (булган очракта) кергән шикаять аны теркәгән 
көннән алып унбиш эш көне эчендә карап тикшерелергә тиеш, ә муниципаль хезмәт 
күрсәтүче органның, КФҮ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 
1.1 өлеше белән каралган оешмаларның гариза бирүчедән документлар кабул итүдән 
баш тартуы яисә җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә 
төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу турында шикаять бирү очрагында -  
теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә.». 

8. 5.4. пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«5.4. Шикаять үз эченә алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә 

торган муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең, КФҮ, аның җитәкчесе 
һәм (яки) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1. 
өлеше белән каралган оешмалар,  аларның җитәкчеләре һәм (яки) хезмәткәрләре 
исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны турында мәгълүмат, мөрәҗәгать итүченең - 
юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен телефон 
номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон почта 
адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль 
хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр, КФҮ, КФҮ 
хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1. өлеше белән 
каралган оешмалар, аларның хезмәткәрләре карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 
хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, яисә муниципаль хезмәткәренең, 
КФҮ, КФҮ хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1. 
өлеше белән каралган оешмалар, аларның хезмәткәрләре карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. Гариза бирүче тарафыннан 
гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булган очракта), яисә аларның 
күчермәләре тәкъдим ителергә мөмкин.». 

 
 


