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J1i210-o3 qle4epa6 3aKoHbr, Tarapcran Pecuy6nuKacbr Mnnvcrpnap Ka6uneruHrrq

<Tarapcran Pecny6nraKacbr AeyJrar xaKuMl4treHerl 6aumapnaa opraHHapbl TapaQbIHHaH

AeyJreT xe3Mernepe KypceryHeq aAMI4HI,IcrparI4B pernaMeHTJIapbIH 3IuJIeY herr'r pacnay

Teprz6eu pacnay rypbrHAa heivr Tarapcran Pecny6ruxacrr MunrEoTpnap Ka6nnerrrnurl

aepbrM KapapnapbrHa y3repennep Kepry xaKbIHAD) 2010 eJIHrIH 2 uotipeHAere 880 nqe

*upup"t, jefi MyHrlrrlr[als pafioHbrHbrH -flrru Kyn aBbIJI xldpnere Vcranrr Hure3eHAe'

Tatapctan pecny6nuKacbr 3efi vrynurlrlrarrb pafionu -flrru Kyn aelrn xupnere Barurapua

KoM'rrerbr 
KAPAP EI4P':

1. Eeneurvre 6upy 6yeuua MyHnrlzllztrrb xe3Mer KYpcerYHer{ aAM}IHLIcrparuB perJIaMeHTbIH

(oserrare) pacrlapra.

2.TarapqaH Pecuy6luracrr 3efi vryuuul4rl€trlb pafioHu -flxtr1Kyl anul Xupnere Baurapua

KoMurerbrHbrH 2014 enHbrq 7 arpeneHAere 17 HoMepJrbI <<Beneurue 6tpY oyeuua

MyHr4rl7narrb xe3Mer KypceryHer{ aAMr.rHt4crparl4B pernaMeHTbIH (orerr,rre) pacnay rypbIHAD)

KapapbrH Y3 KeqeH IOTaTITKaH AI{rr TaHblpra.

3. Onere *apupnt"r 3eft rvrynuqu[urJrb pafiourr -f,xrrr Kyl anrur xupnereHel{ pecMu cafirrru4a

herra Tarapcrall Pecny6nuKacbr xoryrrrft MerbnlMar pecMn [opr€l.rlbrHAa MerbJrYMarIr

creHArrap,qa 6acrupbrn qbrrapbrpfa €BavQ.TATARSTAN.RU).
4. Onere KapapHbrr{ yrenerueH rcoffionrAe fBTyHbr Y3 xaBarrJIblJIbIfbIMAa KAJIAbIpaM.

Earuxapua KoMI{Ter r4urercuoF9 3. 3. MyxrapoB
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Tatapctan Pecnyd,ruxacrt
3efi rr,ryHuqunalr pafi oHsI

.flrru Kyn anul Xnpnere
Saumapua KoMHTerbI

. KapapbrHa KyIIIbIMTa

27.05.2019 er. JS 7

Ee.neurueJlop (o3eMro) 6upy 6yeHua MyHIIIIHIIaJIr xe3MoT KYpcoTYHeI{

aAMrrHI{CTparI{B perJraMeHTbI

1. fouyruu Hure3JroMeJrop

1.1. MyHr4rlr4narrb xe3Mer Kypcsryneq eJlere AAIuznucrparllB pernaMeHru (anra ra6a -
Peuaueur) 6eneruMe (o3eMre) 6upy 6yeuua MyHIlIIrnarIb xe3Mer KYpcoryHerl craHAaprblH

heu rapru6en 6unrenl4 (anra ra6a - MyHLIIIulalb xesn'rer).

l.2.Mywurlr4n€Lrrb xe3Mor aflyrrbrnap: $nsrax 3arnap (anra ra6a-rapusa 6upyue).

1.3. MyHrarltrniurb xe3Mer 3efi rvryuuqrtr€ulb pafioulr -flrrrt Kyl anun lKllpnere Earurapnaa

KoMI4TeTbI rapaQrrHuaH KYpceTene (anra ra6a- Eaurxapvra xouu'rer).

1.3.1. Baurxapua KoMr.rrerHbrr{ ypHarxy ypbIHbI: -flrrlr Kyl anrtnu, @apAeeBa ypaMbl, 1 5 uue

fiopr
3ur rpaQuru:
nyruerra6e - XoMra: 08:00 cerarbroH 17:00 corarbKe KaAep.

ruuu6e, srureNl6e: rn KoHHape.

fln hervr ryKJraHy otreH rene$ec BaKbrrbr 3rrKe xe3Mer repru6e rarrtfi.4elepe 6elen

6unreneue.
Eereurue rene$onu 8 85 5 5 86828 8

Kepy tuexecHe pacnayqbl AoKyMeHTJIap 6yeu'ra.

T.3.2. ''I,IIITEPUET>> MOTbNYMAT-TENEKOMMYHHKAIII4' IIENTEPEHAE MYHI4III4NAIIb PAI{OHHbIH

pecMlr cafimr a.{peobr (anra ra6a- <I,lurepner) qenrepe): (http:llzainsk.tatarstan.ru).

1.:.1. Mynuqun€Lrrb xe3Mer Kypcery, urytafi yx BaruxapMa KoMHrerHbIH ypHaIIry ypunrr heu

eru rpaSurbl TypbIHAa MerbJr\/vrar 6upelepre MoMKI'IH:

1) EaurxapMa KoMr4Ter 6zHalapbrHAa ypHarrKaH MyHI,IIII4n€LrIb xe3MeTnep TypbIHAa rapl'I3a

6npyrenep 6enen olrrtey eqeH Blr3yarrb hevr reKcrJrbr MerbnyMar 6ynran MerbnYMar

creHAnapbr auta. MerbnyMar creHAnapbrr{Aa ypHalxrblpblnfaH Me|bJrYMar enere

PeuauenrHbrr{ 1.1, 1 .3.I,2.3,2.5,2.8,2.I0,2.1I,5.1nynrrnWAa (uyuxrvanapna) 6ynraH

MyHI4III{[zlIIb Xe3MeT KYpceTY TypbIHAa MerbnYMaTHbI Y3 3rleHe -u);
2) <<I4nrepHer)) qerrepe arua 3efi nayHurll4niulb pafiourt -frrrt Kyn ansrn XupnereHeH pecMl4

cafirrrHAa (h1p: I I zainsk.tatarstan.nr/rus/svetloozerskoe. htm) ;

3) Tarapcrau Fecuy6Jrr{Kacbr Aeyner herra rvrynuqrlnarlb xe3MerJlep ropr€trlbln4a (http://uslugi.

tatar.ru/);
4) 4)Aeyrrer hervr nayHrarlnurrrrb xe3MerJrepHer{ 6ep4ervr nopruulblHaa ($yHltqnrnep)

(http ://www. go suslugi.ru/) ;



      

 

5) Башкарма комитетта:   

телдән мөрәҗәгать иткәндә-шәхсән яки телефон буенча;  

язма (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә – кәгазьдә 

почта аша, электрон почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Зәй муниципаль 

районы Якты Күл авыл җирлегенең рәсми сайтында һәм Башкарма комитет 

биналарында муниципаль хезмәт күрсәтүче җирле үзидарә вазыйфаи заты тарафыннан 

урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.) (алга таба – РФ ГК); 

Россия Федерациясе Җир кодексы белән 25.10.2001 № 136-ФЗ (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.) (алга таба – РФ ҖК); 

Россия Федерациясе Торак кодексы белән 29.12.2004 №188-ФЗ (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 14 ст.) (алга таба – РФ ТК); 

«Ветераннар турында " 12.01.1995 ел, №5-ФЗ Федераль законы (09.12.2010 ред.) 

(16.01.1995, № 3, 168 ст.) (алга таба - 5-ФЗ); 

«Крестьян (фермер) хуҗалыгы турында» 2003 елның 11 июнендәге 74-ФЗ номерлы 

Федераль законы(алга таба-законнар җыелышы – 16.06.2003, №24, 2249 ст.) (алга таба-

74-ФЗ); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 статья) (алга таба - 131-ФЗ номерлы 

Федераль законы); 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законы белән Россия Федерациясе законнары 

җыелышы, 02.08.2010, №31, 4179) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон)); 

Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының «Җирлекләрнең җирле үзидарә 

органнары һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнары тарафыннан хуҗалык 

китапларын алып бару формасын һәм тәртибен раслау турында»  2010 елның 11 

октябрендәге 345 номерлы боерыгы (Башкарма хакимиятнең федераль органнары 

норматив актлары бюллетене, № 50, 13.12.2010) (алга таба – 345 боерык) (алга таба-

345); 

Росреестрның 07.03.2012 П/103 номерлы боерыгы белән "Гражданинның җир 

кишәрлегенә хокукы булу турындагы хуҗалык кенәгәсеннән өземтә формасын раслау 

турында» (алга таба – Росрегистрация боерыгы); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 

03.08.2004) (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы)); 

Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Якты Күл авыл җирлеге Советының 

2015 елның 16 мартындагы 143 номерлы карары (алга таба-Устав); 

Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Якты Күл авыл җирлеге Советының 

2006 елның 11 гыйнварындагы 16 номерлы карары белән расланган “Татарстан 

Республикасы Зәй муниципаль районы Якты Күл авыл җирлеге Башкарма комитеты 



      

 

турында нигезләмә” (алга таба – муниципаль район башкарма комитеты турында 

Нигезләмә); 

Башкарма комитетның эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре (алга таба-кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

җирле үзидарә органнары тарафыннан бирелә торган белешмә (Өземтә) дигәндә – 

гаилә составы турында белешмә, яшәү урыныннан белешмә, хуҗалык кенәгәсеннән 

өземтә, йорт кенәгәсеннән өземтә, үлем көненә вафат булган урыннан белешмә, 

индивидуаль торак йортларда яшәүчеләргә алдагы яшәү урыныннан белешмә, җир 

кишәрлегенә белешмә, йорт салу өчен белешмә. 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән торып эш 

урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре 

эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасы 

муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр округында) төзелгән дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге территориаль аерымланган 

структур бүлекчәсе (офис) , карары белән расланган Россия Федерациясе Хөкүмәте 

22.12.2012 №1376 Кагыйдәләрен раслау Турында «эшчәнлеген оештыру буенча күп 

функцияле үзәкләр дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр»;  

техник хата-муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 

документларга кертелгән мәгълүматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) туры килмәүгә 

китергән хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), 

документлар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы мәгълүматлар туры 

килмәүгә китергән хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата). 

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

нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, 

№210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) 

тутырыла. 



      

 

 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр исеме 

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

исеме 

Белешмә бирү (Өземтә) Устав, РФ ГК, РФ ТК, 74-

ФЗ, 210-ФЗ, Росрегистрация 

боерыгы 

 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт күрсәтүче җирле үзидарә 

башкарма-боеру органы исеме 

Башкарма комитет Авыл җирлеге Уставы  

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләренең тасвирламасы 

Белешмә бирү (Өземтә). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Устав, РФ ГК, РФ ТК, 74-

ФЗ, 210-ФЗ, Росрегистрация 

боерыгы 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

срогы, шул исәптән муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә катнашучы 

оешмаларга мөрәҗәгать итү 

зарурлыгын исәпкә алып, 

туктатылу мөмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белән 

каралган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүне туктатып тору 

срогы 

  Гариза теркәлгәннән соң өч көннән1 дә артык 

түгел. 

Мөрәҗәгать иткән көнне муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту турында Карар кабул 

ителгән очракта. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып 

тору каралмаган 

 

2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен законнар һәм башка 

Гариза бирү турында хезмәтләр. 

Документлар (оригиналлар) (2нче кушымта). 

 

                                                 
1 Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны гамәлгә ашыру өчен минималь кирәкле суммар сроктан чыгып билгеләнгән. 

Административ процедураларның озынлыгы эш көннәрендә исәпләнә. 

 



      

 

норматив хокукый актлар, шулай 

ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 

хезмәтләр, аларны алу ысуллары, 

шул исәптән электрон формада, 

аларны тапшыру тәртибе 

нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Язма формада гариза бер нөсхәдә тапшырыла. 

Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын 

гариза бирүче Башкарма комитетка шәхси 

мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның 

электрон формасы Башкарма комитетның рәсми 

сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм кушымта итеп бирелә торган 

документлар гариза бирүче тарафыннан кәгазьдә 

түбәндәге ысулларның берсе белән тапшырылырга 

(җибәрелергә) мөмкин: 

шәхсән (мөрәҗәгать итүче исеменнән ышаныч 

кәгазе нигезендә эшләүче зат); 

почта аша җибәрү. 

Гариза һәм документлар шулай ук мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле 

электрон имза белән имзаланган электрон 

документ рәвешендә, гомуми файдаланудагы 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләре аша, 

шул исәптән «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре һәм дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталы аша да 

тапшырылырга мөмкин (җибәрелергә) 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм 

мөрәҗәгать итүче тәкъдим итәргә 

хокуклы башка оешмалар 

карамагында булган һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

норматив хокукый актлар 

нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге, 

Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган 

документларны тапшыру таләп ителми 

 



      

 

шулай ук аларны алу ысуллары, 

шул исәптән электрон формада, 

аларны тапшыру тәртибе; дәүләт 

органы, җирле үзидарә органы 

яисә әлеге документлар 

карамагында булган оешма 

2.7. Норматив хокукый актларда 

каралган очракларда Килештерү 

хезмәт күрсәтү өчен таләп 

ителгән һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган дәүләт 

хакимияте органнары (җирле 

үзидарә органнары) һәм аларның 

структур бүлекчәләре Исемлеге 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне килештерү 

таләп ителми 

 

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле документларны 

кабул итүдән баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар 

тапшыру; 

2) тапшырылган документларның әлеге 

регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән 

документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага өстәлеп бирелә торган 

документларда төзеклек, бетерелмәгән сүзләр, 

аларның эчтәлеген юкка чыгарырга мөмкинлек 

бирми торган җитди зыяннар бар; 

4) тиешле органга документлар тапшыру. 

 

2.9. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору яки 

бирүдән баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге 

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез 

каралмаган. 

Нигез баш тарту өчен: 

1) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар 

тулы күләмдә тапшырылмаган, яисә тапшырылган 

гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган 

 



      

 

һәм (яисә) дөрес булмаган мәгълүмат бар 

2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәткән өчен алына торган 

дәүләт пошлинасы яки башка 

түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре 

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 

хезмәт күрсәтүләр өчен түләү алу 

тәртибе, күләме һәм нигезләре, 

шул исәптән мондый түләү 

күләмен исәпләү методикасы 

турында мәгълүматны да кертеп 

Кирәкле һәм мәҗбүри  хезмәт күрсәтү таләп 

ителми 

 

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында сорау биргәндә һәм 

мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга 

гариза бирү-15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган 

вакытта чиратның Максималь көтү срогы 15 

минуттан артмаска тиеш. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында соравын, шул исәптән 

электрон формада да теркәү 

вакыты 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. 

Электрон формада кергән Запрос ял (бәйрәм) 

көнендә икенче ял (бәйрәм) эш көненә теркәлә. 

 

2.14. Муниципаль хезмәт 

күрсәтелә торган биналарга, 

гариза бирүчеләрне көтү һәм 

кабул итү урынына, шул исәптән 

әлеге объектларның инвалидлар 

өчен үтемлелеген тәэмин итүгә, 

инвалидларны социаль яклау 

турында Россия Федерациясе 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы 

һәм янгын сүндерү системасы белән 

җиһазландырылган биналарда, документларны 

рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, мәгълүмати 

стендлар белән башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү 

урынына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин 

ителә (уңайлы керү-бинага чыгу һәм алар 

 



      

 

законнары нигезендә, мондый 

хезмәтләр күрсәтү тәртибе 

турында визуаль, текст һәм 

мультимедияле мәгълүмат 

урнаштыру һәм рәсмиләштерүгә 

таләпләр 

чикләрендә хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текст һәм мультимедиа мәгълүматы 

гариза бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул 

исәптән инвалидларның чикләнгән 

мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 

булуы һәм сыйфаты 

күрсәткечләре, шул исәптән 

мөрәҗәгать итүченең вазыйфаи 

затлар белән үзара хезмәттәшлеге 

һәм аларның дәвамлылыгы, 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә Муниципаль хезмәт алу 

мөмкинлеге, Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүмат алу 

мөмкинлеге, шул исәптән 

мәгълүмати-коммуникацион 

технологияләр куллану белән дә 

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем 

өчен мөмкин булуы күрсәткечләре булып тора: 

Татарстан Республикасы Зәй муниципаль 

районы Якты Күл авыл җирлеге башкарма 

комитеты бинасының җәмәгать транспортыннан 

файдалану мөмкинлеге зонасында урнашуы; 

кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза 

бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган 

биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, мәгълүмат 

ресурсларында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүмат булу 

http://zainsk.tatarstan.ru/rus/svetloozerskoe.htm " 

Интернет «челтәрендә, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында; 

башка затлар белән беррәттән, инвалидларга 

хезмәт күрсәтүгә комачаулаучы киртәләрне җиңеп 

чыгарга ярдәм күрсәтү. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү 

һәм бирү чиратлары; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче җирле үзидарә 

 



      

 

вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче җирле үзидарә 

вазыйфаи затларының мөрәҗәгать итүчеләргә 

карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтләренә 

карата шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау 

биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган 

вакытта муниципаль хезмәт күрсәтүче җирле 

үзидарә вазыйфаи затының һәм мөрәҗәгать 

итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә 

тотыла. Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент 

белән билгеләнә. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (Алга таба – КФҮ) 

муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урыннарында күрсәтелми. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы 

турында мәгълүмат Татарстан Республикасы Зәй 

муниципаль районының Якты Күл авыл җирлеге 

сайтында , Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең 

бердәм порталында, КФҮләрдә мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан алына ала 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада 

алу тәртибе турында консультацияне Интернет 

аша яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр Порталы аша алырга 

мөмкин.  

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында гариза электрон формада бирү 

каралган булса, гариза Татарстан Республикасы 

 



      

 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша 

бирелә (http://uslugi.tatar.ru/) яки дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр (функцияләр) Бердәм 

порталы (http://www.gosuslugi.ru/) 



      

 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 

аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак урнашкан эш 

урыннарында административ процедураларны башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү; 

4) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү. 

  

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче шәхсән һәм (яки) телефон аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү тәртибе турында консультацияләр алу өчен Башкарма комитетка мөрәҗәгать 

итә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче җирле үзидарәнең вазыйфаи заты (алга таба-

вазыйфаи зат) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирүне, шул исәптән муниципаль 

хезмәт алу өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм эчтәлеге буенча 

гамәлгә ашыра һәм кирәк булганда гариза бланкасын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документларның составы, формасы 

һәм эчтәлеге буенча консультацияләр, искәрмәләр. 

 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче ышанычлы зат яки КФҮ аша белешмә (өземтә) бирү 

турында язма гариза тапшыра һәм әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә 

документларны Башкарма комитетка тапшыра. 

1.3.2. Вазыйфаи затны гамәлгә ашыра: 

гаризаларны махсус журналда кабул итү һәм теркәү;   

мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү датасы һәм вакыты бирелгән 

документларны кабул итү датасы турында тамга белән гариза күчермәләрен 

тапшыру. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризалар һәм документлар кабул итү 15 минут эчендә; 

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.4. Соратып алынган документларны әзерләү һәм раслау (бирүдән баш тарту 

турында хатлар) 

 



      

 

3.4.1. Вазыйфаи затны гамәлгә ашыра: 

           гаризага теркәлгән документларның булуын тикшерү; 

документлар (мәгълүматлар)булганда проектны әзерләү белешмә (Өземтә)); 

документлар (мәгълүматлар) булмаганда бирүдән баш тарту турында хат 

проектын әзерләү); 

авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесенә бирү турында белешмә 

(өземтә) яки хатны раслау өчен җибәрү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүчегә 

мөрәҗәгать иткән вакыттан алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе:белешмә проекты (өземтә) яки бирүдән баш тарту 

турында хатлар. 

 3.4.2.Авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе белешмәне (өземтә) яки 

бирүдән баш тарту турында хат раслый һәм вазифаи затка юллый. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган белешмә (өземтә) яки бирүдән баш тарту 

турында хат. 

 

3.5. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү 

 

3.5.1. Вазыйфаи зат мөрәҗәгать итүчегә белешмә (өземтә) яки бирүдән баш 

тарту турында хат бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән белешмә (Өземтә). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан очракта мөрәҗәгать итүче хатка 

баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, шулай ук телефон һәм (яки) электрон почта аша, 

баш тарту турында хатка кул куйганнан соң бер көн эчендә хәбәр ителә. 

3.6. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш 

урыны. 

 

КФҮләрдә муниципаль хезмәт күрсәтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш 

урыннарында күрсәтелми. 

 

3.7. Төзәтү техник хаталар.  

3.7.1. Документта муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза (кушымта № 3); 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар. 

Документта күрсәтелгән белешмәләрдә техник хаталарны төзәтү турында 



      

 

гариза гариза гариза бирүче (вәкаләтле вәкил) шәхсән, яисә почта аша (шул 

исәптән электрон почта аша), йә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәге аша бирелә. 

3.7.2. Вазыйфаи зат техник хаталарны төзәтү турында гариза кабул итә, 

теркәлгән документлар белән гариза яза. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.7.3. Вазыйфаи зат документларны карый һәм хезмәт нәтиҗәсе булган 

документка төзәтмәләрне кертү максатларында әлеге Регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә (вәкаләтле 

вәкилгә) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән 

имза сала. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата турында 

гариза алганнан соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән 

документ. 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

       4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, муниципаль 

хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы 

вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү үз эченә 

ала. 

       Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 

тора: 

          1)муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

          2) билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерү; 

             3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору. 

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең ярты 

еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш булырга 

мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү (комплекслы 

тикшерүләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, яисә мөрәҗәгать 

итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча. 

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә ашыру һәм 

карарлар кабул итү максатларында Башкарма комитет җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 



      

 

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезләмәләр белән билгеләнә. 

     Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

        4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең 

мөрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылык тота. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе урынбасары) 

әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында 

һәм (яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җавап бирә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла 

торган) карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен вазыйфаи затлар һәм башка 

муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

        4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан контрольдә тоту Муниципаль хезмәт күрсәткәндә Башкарма 

комитет эшчәнлеге ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү мөмкинлеге аша 

гамәлгә ашырыла. 
 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы 

вазыйфаи затларның Башкарма комитетка яки Зәй муниципаль районы Якты Күл 

авыл җирлеге Советына гамәлләрен (гамәл кылмауларын) судка кадәр тәртиптә 

шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять 



      

 

бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин; 

3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районының Якты Күл авыл җирлеге 

норматив хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны 

гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне башкару таләбе; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Зәй муниципаль районының Якты Күл авыл җирлеге норматив 

хокукый актлары белән мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән баш тарту; 

5 әгәр баш тарту нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән 

Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актлары, Зәй муниципаль районының Якты 

Күл авыл җирлеге хокукый актлары белән каралмаган булса, Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп 

функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә 

торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта 

мөмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы Якты 

Күл авыл җирлеге норматив хокукый актларында каралмаган түләү буенча 

мөрәҗәгать итүчедән жирәбә салу; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затыннан, күпфункцияле үзәк хезмәткәреннән, күп функцияле 

үзәк хезмәткәреннән, оешмаларның хезмәткәреннән, 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлеше яисә аларның хезмәткәрләреннән муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны һәм хаталарны 

төзәтүдән баш тарту яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә 

судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа карата шикаять белдерелә торган күп 

функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү 

тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 

норматив хокукый актлары, Зәй муниципаль районының Якты Күл авыл җирлеге 

хокукый актлары белән күздә тотылмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле 

үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган 



      

 

күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү 

тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

10) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәткәндә документлар яисә 

мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә күрсәтелмәгән очракта, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, аларның 

булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) булмавы күрсәтелгән. Күрсәтелгән 

очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, 

карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

5.2. Шикаять кәгазьдә яки муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле 

үзәк яки дәүләт хакимиятенең тиешле органына (җирле үзидарә органына), шулай ук 

күпфункцияле үзәкне (алга таба-күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы), шулай ук 210 

– ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 

оешмаларга язма формада бирелә. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаятьләре югары 

органга (булган очракта) бирелә яисә аның булмаганда турыдан-туры муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзәк 

хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)шикаятьләр 

әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле үзәкнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр Россия Федерациясе 

субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләтле күпфункцияле үзәкне гамәлгә 

куючыга яисә вазыйфаи затка тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр әлеге оешмаларның җитәкчеләренә 

бирелә. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи затының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять 

почта аша, күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәре, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең бердәм порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең региональ порталыннан файдаланып, җибәрелергә мөмкин, 

шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин. 

Күп функцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелә ала, шулай ук 

мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ 



      

 

номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 

оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә 

карата шикаять почта аша, «Итернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәре, әлеге 

оешмаларның рәсми сайтларыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең төбәк порталыннан 

файдаланып җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле 

үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлешендә каралган оешмаларга яисә югарыда торучы органга (булган очракта) 

кергән шикаятьне теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә, ә муниципаль 

хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларга шикаять биргән очракта карап 

тикшерелергә тиеш, мөрәҗәгать итүчедән документларны кабул итүдә йә 

җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтүдә яисә билгеләнгән срокта мондый 

төзәтүләр бозылган очракта – аны теркәү көненнән соң биш эш көне эчендә.  

5.5. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматны карап торырга тиеш:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның 

җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның исеме, аларның җитәкчеләре 

һәм (яисә) хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерелә торган органнары; 

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

итүченең яшәү урыны - физик зат яисә исеме, мөрәҗәгать итүченең урнашу урыны 

турында мәгълүмат - юридик затның, шулай ук элемтә өчен телефон номеры 

(номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап 

җибәрелергә тиешле почта адресы (адресы) ;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның шикаять белдерелә торган карарлары 

һәм гамәлләре (гамәл кылмау), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи 

заты яисә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, күп функцияле 

үзәк хезмәткәре, оешмаларның 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган хезмәткәрләре, аларның хезмәткәрләре 

турында мәгълүматлар; 

 4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең 

карары һәм гамәле (гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр.  

Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы 

документлар (булганда) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин. 



      

 

5.6. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.7. Шикаять аның муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 

5.8. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсендә бирелгән документларда кабул ителгән карарны юкка чыгару, 

җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 

Зәй муниципаль районының Якты Күл авыл җирлеге хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә 

соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге 

буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап 

җибәрелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан гамәлгә 

ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән 

уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында 

мөрәҗәгать итүчегә башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.10. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләнергә тиеш түгел дип 

танылган очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә. 

5.11. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 

административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, 

шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны 

кичекмәстән прокуратура органнарына юллый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

1 нче кушымта 

 
 (муниципаль берәмлекнең җирле  

 
үзидарә органы атамасы)  

___________________________________________

________________________нан (алга таба-гариза бирүче). 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мәгълүматлары, яшәү 

урыны буенча теркәлү, телефон) 

 

Гариза 

белешмә бирү турында (өземтә) 

 

 Белешмә бирүегезне сорыйм (Өземтә)_______________________. 

  

Гаризага документларның түбәндәге күчермәләре теркәлә: 

Алу өчен белешмә белән яшәү урыны, выписки өйдән китаплар, белешмә белән 

алдагы яшәү урыны: 

1. Шәхесне раслаучы документлар. 

2. Йорт китабы. 

Алу өчен белешмә составы турында гаилә: 

1. Шәхесне раслаучы документлар. 

2. Йорт китабы. 

3. Соратып алына торган адрес буенча теркәлгән барлык гаилә әгъзаларының 

туганлыгын раслаучы документлар (паспортлар, туу турында таныклык, никах 

теркәү белешмәсе). 

Вафат булган кешенең яшәү урыныннан белешмә алу өчен: 

1. Шәхесне раслаучы Документ. 

2. Йорт китабы. 

3. Үлү турында таныклык оригинал. 

4. Соратып алына торган адрес буенча теркәлгән гаилә әгъзаларының 

туганлыгын раслаучы документлар (бала туу турында таныклык, никах теркәү 

турында таныклык). 

 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИО)  

 

 

 



      

 

2 нче кушымта 

 

Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бирүче тарафыннан тапшырыла торган 

документлар исемлеге 

 

 

Алу өчен белешмә белән яшәү урыны, выписки өйдән китаплар, белешмә белән 

алдагы яшәү урыны: 

1. Шәхесне раслаучы документлар. 

2. Йорт китабы. 

 

Алу өчен белешмә составы турында гаилә: 

 

1. Шәхесне раслаучы документлар. 

2. Йорт китабы. 

3. Соратып алына торган адрес буенча теркәлгән барлык гаилә әгъзаларының 

туганлыгын раслаучы документлар (паспортлар, туу турында таныклык, никах теркәү 

белешмәсе). 

 

Вафат булган кешенең яшәү урыныннан белешмә алу өчен: 

 

1. Шәхесне раслаучы Документ. 

2. Йорт китабы. 

3. Үлү турында таныклык оригинал. 

Соратып алына торган адрес буенча теркәлгән барлык гаилә әгъзаларының туганлыгын 

раслаучы документлар (бала туу турында таныклык, туу турында таныклык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

                                                       3 нче  кушымта 

Татарстан Республикасы 

муниципаль районы Башкарма 

комитет 

җитәкчесенә______________ 

__________________________нан 

Техник хаталар төзәтү турында гариза 

 

      Муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм 

______________________________________________________________________ 

                                                                      (хезмәт күрсәтү атамасы) 

Язылган:_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

      Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

      Кертелгән техник хатаны төзәтергә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган 

документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.  

     Түбәндәге документларны терким: 

      1. 

      2. 

      3. 

     Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул 

ителгән очракта мондый карарны җибәрүегезне сорыйм: 

     электрон документны E-mail адресына җибәрү юлы белән:_______; 

     расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта җибәрүендә түбәндәге адрес буенча: 

________________________________________________________________. 

      Шәхсән мәгълүматларны эшкәртүгә (муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында 

шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгәртү), 

куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), блоклау, шәхси мәгълүматларны юк итү, 

шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул 

итүне дә кертеп) мин тәкъдим итә торган затның ризалыгын, шул исәптән 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында алар 

нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, раслыйм. 

        Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук миңа 

түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән 

документлар (документларның күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә 

һәм анда дөрес мәгълүматлар бар.  

      Миңа муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча телефон аша бирелгән 

сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм: _______________________. 

 

______________  _________________                         ( ________________) 

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



      

 

Кушымта  

(белешмә)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә 

тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары, 

 

 

  

Зәй муниципаль районы Якты Күл авыл җирлеге Башкарма комитеты 

 

Вазыйфасы Телефон Электрон адрес 

Башкарма Комитет Җитәкчесе 8(85558)68288 Svoz.Zai@tatar.ru 
Җитәкче урынбасары 8(85558)68288 Svoz.Zai@tatar.ru 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тотучы вазыйфаи затлар 

реквизитлары 

 

Вазыйфасы Телефон Электрон адрес 

Башкарма Комитет Җитәкчесе 8(85558)68288 Svoz.Zai@tatar.ru 
  


