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Татарстан Республикасында дәүләт 

хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

«бер тәрәзә» принцибы буенча дәүләт 

хезмәтләре, муниципаль һәм башка 

хезмәтләр күрсәтү системасын үстерү 

турында 

 

 

Татарстан Республикасында дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә «бер тәрәзә» принцибы буенча дәүләт 

хезмәтләре, муниципаль һәм башка хезмәтләр күрсәтү системасын үстерү 

максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

1. Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгына: 

30 көн эчендә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына түбәндәге 

тәкъдимнәрне кертергә: 

«бер тәрәзә» принцибы буенча дәүләт хезмәтләре, муниципаль һәм башка 

хезмәтләр күрсәтүдән файдалану мөмкинлеге булган халыкның өлешен арттыру 

өчен күпфункцияле үзәкләр челтәрен арттыру һәм «Татарстан Республикасында 

дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» 

дәүләт бюджет учреждениесенең (алга таба – Учреждение) штат санын тиешенчә 

арттыру турында; 

Татарстан Республикасы муниципаль районнарының авыл җирлекләрендә 

территориаль аерымланган структур бүлекчәләргә (офисларга) хезмәт күрсәтү 

кирәклеген исәпкә алып, күпфункцияле үзәкләрне матди-техник яктан тәэмин итү 

турында; 

60 көн эчендә, Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең кызыксынучы 

башкарма органнары, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең җирле 

үзидарә органнары һәм оешмалар белән берлектә, Татарстан Республикасында 

дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 
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үзәкләрендә (алга таба – күпфункцияле үзәкләр) 2024 елга түбәндәге төп 

күрсәткечләргә ирешүгә юнәлдерелгән «бер тәрәзә» принцибы буенча дәүләт 

хезмәтләре, муниципаль һәм башка хезмәтләр күрсәтү системасын үстерү 

программасы проектын эшләп бетерергә һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетына кертергә: 

Татарстан Республикасында халыкның күпфункцияле үзәкләрдә дәүләт 

хезмәтләре, муниципаль һәм башка хезмәтләр күрсәтү сыйфатыннан канәгать булу 

дәрәҗәсе (дәүләт хезмәтләре сыйфаты мониторингының мәгълүмати-аналитика 

системасында урнаштырылган мәгълүматлар нигезендә) кимендә 90 процент тәшкил 

итә; 

гариза бирүче дәүләт хезмәтләреннән, муниципаль һәм башка хезмәтләрдән 

файдалану өчен күпфункцияле үзәкләргә мөрәҗәгать иткәндә, чиратта уртача көтү 

вакытын 10 минутка кадәр киметү; 

Татарстан Республикасының күпфункцияле үзәкләрендә «бер тәрәзә» 

принцибы буенча хезмәтләр күрсәтүдән файдалана алучы 40 мең кешедән артык 

халкы булган Татарстан Республикасы шәһәрләрендә граждан өлеше кимендә                       

98 процент тәшкил итә; 

Татарстан Республикасы муниципаль районнарының һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары тарафыннан күпфункцияле үзәкләрдә 

һәркем файдалана ала торган муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең гомуми санында 

Татарстан Республикасы муниципаль районнарының һәм шәһәр округларының 

җирле үзидарә органнары тарафыннан күпфункцияле үзәкләр аша (документларны 

кабул итү һәм бирү өлешендә) күрсәтелгән муниципаль хезмәтләр күрсәтү өлешен 

80 процентка кадәр арттыру; 

2019 елның 1 июленә кадәр, эшмәкәрлек субъектларына дәүләт хезмәтләре 

күрсәтүче Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары белән 

берлектә, дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә анализ үткәрергә һәм күпфункцияле үзәкләр 

аша аларны күрсәтү эшен оештырырга; 

2019 елның 1 августына кадәр, Татарстан Республикасының 

Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы, Татарстан Республикасының 

муниципаль районнары һәм шәһәр округлары башлыклары һәм Учреждение белән 

берлектә, дәүләт хезмәтләре, муниципаль һәм башка хезмәтләр күрсәтү (шул 

исәптән күпфункцияле үзәкләрдә) процессларын анализларга һәм аларны 

оптимальләштерү, шулай ук күпфункцияле үзәкләрдә экстерриториальлекне тәэмин 

итү кирәклеген исәпкә алып, дәүләт хезмәтләре, муниципаль һәм башка хезмәтләр 

күрсәтү процессларын унификацияләү буенча чаралар планын әзерләргә һәм, 

күпфункцияле үзәкләрдә аларны күрсәткәндә экстерриториальлекне тәэмин итү 

кирәклеген исәпкә алып, дәүләт хезмәтләре, муниципаль һәм башка хезмәтләр 

күрсәтү процессларын оптимальләштерү, шулай ук унификацияләү буенча чаралар 

планын әзерләргә. 

2. Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә 

министрлыгына: 



3 
 

2019 елның 1 июленә кадәр дәүләт хезмәтләре, муниципаль һәм башка 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләренең автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасының өзлексез эшләвен тәэмин итү өчен чаралар күрергә; 

2019 елның 1 июленә кадәр, Учреждение белән берлектә, гамәлдәге һәм ачарга 

планлаштырыла торган күпфункцияле үзәкләрне мәгълүмат-телекоммуникация 

белән җиһазландыруны алга таба үстерү, шул исәптән күпфункцияле үзәкләрнең 

автоматлаштырылган мәгълүмат челтәре функционалын камилләштерү һәм аны 

дәүләт хакимияте органнарының мәгълүмат системалары белән интеграцияләү 

буенча тәкъдимнәр әзерләргә. 

3. Эшмәкәрлек субъектларына дәүләт хезмәтләре күрсәтүче Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына 2019 елның 1 июленә кадәр 

күпфункцияле үзәкләр аша әлеге хезмәтләр күрсәтүне оештыру буенча эш алып 

барырга. 

4. Татарстан Республикасы муниципаль районнарының һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнарына түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә: 

торак массивларның комплекслы төзелешен планлаштырганда күпфункцияле 

үзәкләрне урнаштыруны халыкка хезмәт күрсәтү ихтыяҗыннан чыгып күздә 

тотуны; 

күпфункцияле үзәкләр аша барлык муниципаль хезмәтләр күрсәтүне тәэмин 

итүне; 

гамәлдәге законнар белән билгеләнгән муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

вакытларын үтәүне тәэмин итүне. 

5. «Татарстан Республикасының Муниципаль берәмлекләр советы» 

ассоциациясенә бу карарның 4 нче пункты белән билгеләнгән чараларны тормышка 

ашыру мониторингын тәэмин итүне тәкъдим итәргә. 

6. Республика «Татмедиа» матбугат һәм массакүләм коммуницияләр 

агентлыгына, Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы һәм Учреждение 

белән берлектә, күпфункцияле үзәкләрдә гражданнарга хезмәтләр күрсәтү турында 

мәгълүмат бирү эшен дәвам итәргә. 

7. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Икътисад министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 


