




Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 

елның 29 маендагы 253 номерлы 

карарына кушымта  №1  

к постановлению   

 

 

Социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан 

наем шартнамәләре буенча торак бирелүгә мохтаҗ гражданнарны 

учетка алу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламенты 

 

1.1. Әлеге муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең административ регламенты (алга 

таба – Регламент) социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан 

наем шартнамәләре буенча торак бирелҥгә мохтаҗ гражданнарны учетка алу буенча 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ (алга таба – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ) стандартын 

һәм тәртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: билгеләнгән тәртиптә социаль 

файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан наем шартнамәләре буенча 

торак бирелҥгә мохтаҗ дип танылган физик затлар (алга таба – гариза бирҥче), 

Россия Федерациясе гражданнары. 

1.3. Муниципаль хезмәтләр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсәтелә   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның территориаль 

ҥсеш бҥлеге. (алга таба  - Бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы 

бульвар ур.,  7й. 

Бҥлекнең урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы бульвар ур.,  7й.. 

Эш графигы:  

Дҥшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял кӛннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

Белешмә ӛчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шәхесне билгеләҥче документ буенча.. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

челтәре адресы: (алга таба –   «Интернет» челтәре): (http://kaybici.tatarstan.ru/). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча мәгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хәбәр ителә.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтәре аша 

(http://kaybici.tatarstan.ru/); 
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3) Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  

 4 Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бҥлектә): 

-  телдән мӛрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

 - язмача (шулай ук электрон документ формасында) мӛрәҗәгать – почта аша 

кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ буенча мәгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр тҥбәндәге Федераль законнар нигезендә 

кҥрсәтелә: 

Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номер белән 

Торак кодексы (РФ законнары җыентыгы, 03.01.2005, №1 (1 кисәк), 14 маддә) 

(алга таба – РФ ТК); 

2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында” №131-ФЗ номерлы Федераль 

закон  (РФ законнары җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 маддә); 

2010 елның 27 июлендәге “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне 

оештыру турында” 210-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары 

җыентыгы, 02.08.2010, №31, 4179 маддә) (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль 

закон); 

Татарстан Республикасының 2007 елның 13 июлендәге “Татарстан 

Республикасы дәҥләт торак фондының һәм муниципаль торак фондының 

торак биналарын социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарга бирҥгә аларның 

хокукларын тормышка ашыру турында” 31–ЗРТ номерлы законы (алга таба – 31– 

ЗРТ номерлы закон) (Татарстан Дәҥләт Советы ведомостьлары, 2007, №7 (1 ӛлеш), 

617 маддә); 

Татарстан Республикасының 2015 елның 16 мартындагы “Социаль 

файдаланудагы торак фондының торак биналарын социаль наем шартнамәләре 

буенча гражданнарга бирҥгә аларның хокукларын тормышка ашыру турында” 13– 

ЗРТ номерлы законы (алга таба – 13–ЗРТ номерлы закон) (Татарстан Республикасы, 

№38, 20.03.2015);  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 7 июнендәге 

“Социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан наем шартнамәләре 

буенча торак бҥлмәләрен бирҥгә мохтаҗ гражданнарны учетка алу Тәртибен раслау 

турында” 432 номерлы карары (алга таба – Тәртип) (Татарстан Республикасының 

рәсми хокукый мәгълҥмат порталында 13.06.2018; “Татарстан Республикасы 

законнары җыентыгы”, №45, 19.06.2018); 

Уставом Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан, 

15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткән Татарстан 

Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – Устав); 
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  13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезләмә (алга таба –   БК 

турындагы Нигезләмә) ;  

20.06.2014 №296 Башкарма комитет житәкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезләмә); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан расланган 

эчке хезмәт тәртибе турында кагыйдәләр. (алга таба – Кагыйдәләр). 

1.5. 1.5. Әлеге регламентта тҥбәндәге атама һәм билгеләмәләр файдаланыла: 

әлеге Регламентта файдаланыла торган тӛшенчәләр Россия Федерациясе 

Торак кодексындагы шикелле ҥк мәгънәдә кулланылалар; 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле ҥзәгенең 

ераклашкан эш урыны – 2012 елның 22 декабрендә Россия Федерациясе 

Хӛкҥмәтенең “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле ҥзәкләре 

эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында” 1376 номерлы карары белән 

расланган дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле ҥзәкләре 

эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасы 

муниципаль районының (шәһәр округының) шәһәр яки авыл җирлегендә тӛзелгән 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле ҥзәгенең территория 

ягыннан аерымланган структура бҥлекчәсе (офисы);  

техник хата – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан җибәрелгән 

һәм документка кертелгән (муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең нәтиҗәсенә) 

мәгълҥматларга тәңгәл булмауга, алар нигезендә кертелгән мәгълҥматларның 

документлардагы мәгълҥматларга туры килмәвенә китерҥче ялгыш (ялгышлык 

белән җибәрелгән хәреф, сҥз хатасы, грамматик яки арифметик хата яисә шуларга 

охшаш ялгышлыклар).  

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза дигәндә 

(алга таба – гариза) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында таләп аңлашыла (2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддәсенең 2 пункты). 

Гариза стандарт бланкка тутырыла (кушымта №1). 



 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ 

стандартына таләпләр исемлеге 

Таләпләр стандартының эчтәлеге Таләп һәм хезмәт кҥрсәтҥне 

билгеләҥче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәтнең исеме 

Социаль файдаланудагы торак 

фондының торак 

Социаль файдаланудагы торак фондының торак 

биналарыннан наем шартнамәләре буенча торак 

бирелҥгә мохтаҗ гражданнарны учетка алу 

 Тәртипнең 1 пункты 

2.2.Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче җирле 

ҥзидарәнең башкарма-боеручы 

органының исеме 

Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

Башкарма комитет турында 

Нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

нәтиҗәсен тасвирлау 

Учетка алу турында яки учетка алуны кире кагу  Тәртипнең 2.8 пункты 

2.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

срогы, шул исәптән муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы 

оешмаларга мӛрәҗәгать итҥнең 

зарурлыгын исәпкә алып, әгәр 

туктату мӛмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздә тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату срогы   

Учетка алу турында яки учетка алуны кире кагу 

турында карар чыгару – гариза бирелгән вакыттан 8 

кӛн эчендә. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын 

туктату каралмаган 

Тәртипнең 2.8 пункты 

2.5. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен закон чыгаручы 

яки бҥтән норматив хокукый 

актлар нигезендә зарури 

документларның, шулай ук 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

Граждан учетка алу ӛчен тапшыра: 

гаиләнең мӛрәҗәгать итҥче белән бергә даими яшәҥче 

хокуктан файдалануга сәләтле барлык әгъзалары 

тарафыннан имзаланган гариза (кушымта №1). 

Гаризага теркәлә: 

1)учетны гамәлгә ашыучы орган тарафыннан 

Тәртипнең 2.2 пункты 
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кирәкле һәм мәҗбҥри булган 

мӛрәҗәгать итҥче тәкъдим 

итәргә тиешле хезмәтләрнең, 

аларны мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан алу, шул исәптән 

электрон рәвештә алу, аларны 

бирҥ ысулларының тулы 

исемлеге 

шәхси мәгълҥматларны эшкәртҥгә ризалык бирҥ 

турында 

гариза (кушымта №2); 

2) гражданның һәм аның белән даими яшәҥче 

гаилә әгъзаларының паспортларының яисә шәхесне 

таныклаучы башка документларының кҥчермәләре; 

3)гражданның гаилә составы турында 

документларының кҥчермәләре (туу турында 

таныклык, никахлашу турында таныклык, уллыкка 

(кызлыкка) алу турында карар, гаилә әгъзасы дип тану 

турында хӛкем карары һәм башкалар); 

4)2015 елның 16 мартындагы 13-ЗРТ номерлы ТР 

законының 8 (5 ӛлешеннән гайре), 13 – 15 

маддәләрендә кҥрсәтелгән документлар: 

8 маддә : 

- исәпләҥ чоры дәвамында балигъ булган 

хезмәткә яраклы гражданнарның алар ҥзләренең шул 

исәптән хезмәт һәм (яки) индивидуаль эшкуарлык 

эшчәнлегеннән исәпләҥ чорының бер генә булса да ае 

ӛчен керемнәрен раслый яисә гаризаларында 

мӛстәкыйль рәвештә игълан итә алмаган яки 

керемнәренең нуль булуын раслаучы документ 

тапшырган очракларда керемнәре юк дип тану 

урында җирле ҥзидарә органының карары; 

- гаиләнең балигъ булган хезмәткә яраклы 

әгъзасының урта һӛнәри белем яисә югары белем 

бирҥ оешмаларында уку фактын раслаучы 

документлар; 

-документлар белән раслап булмый торган 
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керемнәр турында мӛстәкыйль декларация;  

-индивидуаль эшкуарның керем-чыгымнарын һәм 

хуҗалык операцияләрен исәпкә алу кенәгәсендәге 

мәгълҥматлар (авыл хуҗалыгы товарлары 

җитештерҥчеләр ӛчен (бердәм авыл хуҗалыгы 

салымы) салым салуның гомуми дә, гадиләштерелгән 

системасын да кулланучы индивидуаль эшкуарлар 

ӛчен); 

-декларацияне кабул итҥ турында салым органы 

тамгасы белән узган салым чоры ӛчен салым 

декларацияләре кҥчермәләре (эшчәнлекнең аерым 

тӛрләре ӛчен исәпләнгән керемгә салым салу 

системасын бердәм салым рәвешендә файдаланучы 

индивидуаль эшкуарларның); 

-гаиләнең һәрбер әгъзасының керемен исәпләҥ; 

-сезонлы, вакытлы һәм сроклы хезмәт килешҥләре 

буенча башкарылучы башка эш тӛрләренә тҥләҥ, 

гражданлык-хокукый характердагы шартнамәләрне 

ҥтәҥдән, шулай ук эшмәкәрлек һәм бҥтән эшчәнлектән 

кергән керемнәр җыенысы турында мәгълҥматлар; 

-гражданнар – крестьян (фермер) хуҗалыгы 

әгъзалары тарафыннан алынган керемнәр турында 

мәгълҥматлар; 

-кҥчемсез һәм башка мӛлкәтне арендага (наем, 

субаренда, ярдәмче наем) бирҥдән кергән керем 

турында мәгълҥматлар; 

-барлык салым һәм җыемнарны тҥләҥ турында 

мәгълҥматлар. 

13 маддә: 
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салым салынырга тиешле һәм гражданнарны 

торак биналарны наем шартнамәләре буенча бирҥгә 

мохтаҗ дип тану ӛчен исәпкә алына торган мӛлкәт 

исемлегенә керҥче сатылган мӛлкәт бәясе хакында 

мәгълҥматлар. 

15 маддә: 

- гражданнар милкендәге исәпкә алынырга тиешле 

транспорт чараларын бәяләҥ турында бәяләҥ 

эшчәнлеге субъектының хисабы; 

-торак-тӛзелеш, гараж һәм дача куллану 

кооперативларында пай тупланышы кыйммәтләре 

турында мәгълҥматлар (торак-тӛзелеш, гараж һәм дача 

куллану кооперативлары тарафыннан расланалар). 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу ӛчен гариза 

бланкын мӛрәҗәгать итҥче Башкарма комитетка 

шәхсән мӛрәҗәгать иткәндә алырга мӛмкин. Бланкның 

электрон формасы Башкарма комитетның рәсми 

сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм теркәлҥче документлар мӛрәҗәгать 

итҥче тарафыннан кәгазь йӛрткечләрдә тҥбәндәге 

ысулларның кайсы да булса берсе белән 

тапшырылырга (җибәрелергә) мӛмкин: 

шәхсән (мӛрәҗәгать итҥче исеменнән 

ышанычнамә нигезендә эш йӛртҥче зат тарафыннан); 

почта аша җибәрҥ. 

Гариза һәм документлар мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кӛчәйтелгән югары 

квалификацияле электрон култамга белән имзаланган 

электрон документ рәвешендә гомумфайдаланыла 



 5 

торган мәгълҥмати-телекоммуникация челтәре, шул  

исәптән Интернет мәгълҥмати- телекоммуникация 

челтәре һәм дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

Бердәм порталы аша да тапшырылырга 

(җибәрелергә) мӛмкин.     

2.6. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен норматив хокукый актлар 

нигезендә зарур булган дәҥләт 

органнары, җирле ҥзидарә 

органнары һәм бҥтән оешмалар 

карамагындагы һәм мӛрәҗәгать 

итҥче тапшырырга хаклы 

документларның тулы исемлеге, 

шулай ук мӛрәҗәгать итҥчеләр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исәптән электрон 

формада, аларны тапшыру 

тәртибе; әлеге документлар алар 

карамагында булган дәҥләт 

органы, җирле ҥзидарә органы 

яисә оешма 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1)йорт кенәгәсеннән ӛземтә; 

2) граждан һәм аның гаиләсе әгъзалары биләгән 

торак бинадан файдалануга хокукны раслаучы 

документларның кҥчермәләре (шартнамә, ордер, 

торак бинаны бирҥ турындагы карар һәм башка 

документлар); 

3) гаилә әгъзаларының даими тору урыны буенча 

милек хокукында торак биналарның гариза бирҥгә 

хәтле соңгы биш елда булуы яисә булмавы хакында 

мӛрәҗәгать итҥче гаиләсенең хокуктан файдалануга 

сәләтле һәрбер әгъзасы тарафыннан тапшырылырга 

тиешле дәҥләт теркәве органнарының белешмәсе; 

4) ТРның 16.03.2015 №13-ЗРТ Законының 14 

маддәсендә кҥрсәтелгән документлар: 

кҥчемсез мӛлкәт бәһасе турында мәгълҥматлар; 

җирнең кадастр бәһасе турында мәгълҥматлар. 

Мӛрәҗәгать итҥче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе 

әлеге Регламентның 2.5 пунктында тәгаенләнгән. 

Мӛрәҗәгать итҥчедән дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм бҥтән оешмалар 

карамагындагы югарыда санап кителгән 

документларны таләп итҥ тыела.  

Тәртипнең 2.4. пункты 
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Югарыда кҥрсәтелгән мәгълҥматларны ҥз эченә 

алган документларны мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

тапшырмау мӛрәҗәгать итҥчегә хезмәт кҥрсәтмәҥгә 

нигез булып тора алмый 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

орган тарафыннан гамәлгә 

ашырыла) норматив хокукый 

актларда кҥздә тотылган 

очракларда хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

таләп ителә торган дәҥләт 

хакимияте органнарының 

(җирле ҥзидарә органнарының) 

һәм аларның структура 

бҥлекчәләренең исемлеге 

Килештерҥ таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури 

документларны кабул итҥне кире 

кагу ӛчен нигезләрнең тулы 

исемлеге 

1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның әлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсәтелгән 

документлар исемлегенә туры килмәве; 

3)Гаризада һәм гаризага теркәлгән 

документларда эчтәлекләрен бер мәгънәдә 

аңлатырга мӛмкинлек бирмәҥче искәртелмәгән 

тӛзәтҥләр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату яки кире кагу 

ӛчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Хезмәт кҥрсәтҥне туктату ӛчен нигезләр кҥздә 

тотылмый. 

Кире кагу ӛчен нигезләр: 

 

 

Тәртипнең 2.9 пункты 
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-мӛрәҗәгать итҥче Россия Федерациясе гражданы 

тҥгел (әгәр Россия Федерациясенең халыкара 

шартнамәсендә башкача кҥздә тотылмаса); 

-граждан аз керемле дип танылган яисә гражданны 

ТР ның 13.07.2007 №31-ЗРТ Законы нигезендә 

тәгаенләнгән тәртиптә аз мӛлкәтле дип танырга 

җирлек булу; 

- гражданның һәм аның белән даими яшәҥче гаилә 

әгъзаларының салым салынырга тиешле керемнәре 

һәм аларның мӛлкәт бәясе ТР 16.03.2015 №13-ЗРТ 

Законының 5 маддәсе нигезендә билгеләнгән 

максималь кҥләменнән артып китә; 

-граждан тарафыннан әлеге Регламентның 2.5 

пунктында кҥздә тотылган документлар 

тапшырылмаган. 

2.10. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен алынучы дәҥләт пошлинасы 

һәм бҥтән тҥләҥнең тәртибе, 

кҥләме һәм тҥләтҥ нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай кҥрсәтелә  

2.11.  Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури һәм 

мәҗбҥри булган муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен алынучы 

тҥләҥнең тәртибе, кҥләме һәм 

тҥләтҥ нигезе, андый тҥләҥнең 

кҥләмен исәпләҥ методикасы 

турындагы мәгълҥматны да 

кертеп 

Зарури һәм мәҗбҥри хезмәтләр кҥрсәтҥ таләп 

ителми. 

 

2.12. Муниципаль хезмәт Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру чират  
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кҥрсәтҥ турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне кҥрсәтҥ 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтҥнең максималь срогы 

булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират көтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел. 

2.13. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында запросны 

теркәҥ срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) көнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) көн артыннан килүче эш көнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелә торган биналарга, 

кӛтеп тору һәм мӛрәҗәгать 

итҥчеләрне кабул итҥ 

урыннарына, шул исәптән 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль яклау 

турындагы законнары нигезендә 

кҥрсәтелгән объектларга 

инвалидлар ӛчен ҥтҥне тәэмин 

итҥгә, андый хезмәтләрне кҥрсәтҥ 

тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм 

мультимедиа мәгълҥматын 

урнаштыруга һәм 

рәсмиләштерҥгә 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ янгынга каршы 

система һәм янгын сҥндерҥ системасы, 

документларны рәсмиләштерҥ ӛчен кирәкле 

мебель, мәгълҥмат стендлары белән 

җиһазландырылган бина һәм бҥлмәләрдә гамәлгә 

ашырыла. 

Инвалидларга муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

урынына тоткарлыксыз килҥ тәэмин ителә 

(биналарга уңайлы керҥ-чыгу һәм алар эчендә 

кҥченҥ). 

Муниципаль хезмәтләрне кҥрсәтҥ тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм мультимедиа 

мәгълҥматы мӛрәҗәгать итҥчеләргә уңайлы 

урыннарда урнаштырыла, шул исәптән 

инвалидларның чикләнгән мӛмкинлекләрен исәпкә 

алып. 

 

2.15. Муниципаль хезмәтнең 

мӛмкинлеге һәм сыйфат 

кҥрсәткечләре , шул исәптән 

муниципаль хезмәт 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең һәркем ӛчен 

мӛмкинлеге (доступность) кҥрсәткечләре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмәсенең Кояшлы бульвар урамының 7 
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кҥрсәтелгәндә мӛрәҗәгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белән ҥзара элемтәсе саны һәм 

аларның дәвамлылыгы, 

муниципаль хезмәтне дәҥләти 

һәм муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгендә, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу мӛмкинлеге, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

барышы хакында мәгълҥмат алу 

мӛмкинлеге, шул исәптән 

мәгълҥмати-коммуникация 

технологияләрен кулланып.   

йортында урнашып җәмәгать транспорты ҥтәрлек 

зонада булуы; 

-белгечләрнең , шулай ук мӛрәҗәгать 

итҥчеләрдән документлар кабул итҥне гамәлгә 

ашыра торган бҥлмәләрнең кирәкле санда булуы; 

-мәгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  

челтәрендәге мәгълҥмат ресурсларында 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм 

порталында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең ысуллары, 

тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълҥматның 

булуы; 

-инвалидларга бҥтәннәр белән бер ҥк 

дәрәҗәдә хезмәтләр алырга комачаулаучы 

киртәләрне җиңәргә ярдәм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмәт турында 

консультация алу, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсен алу; 

- мәгълҥмат стендларында, муниципаль 

районның “Интернет” челтәрендәге 

http://kaybici.tatarstan.ru/ рәсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дәҥләти һәм муниципаль  

хезмәтләрнең Бердәм порталында муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥнең ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында шәхси кабинет 

аша электрон рәвештә гариза бирҥ, муниципаль 
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хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында мәгълҥмат алу, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алу 

мӛмкинлеге. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ сыйфаты 

тҥбәндәгеләрнең булмавы белән характерлана: 

-мӛрәҗәгать итҥчеләрдән документлар кабул 

итҥ һәм бирҥдә чиратларның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мӛрәҗәгать итҥчеләргә карата 

нәзакәтсезлегенә, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында запрос 

биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алганда 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче вазыйфаи затның 

һәм мӛрәҗәгать итҥченең бер мәртәбә ҥзара 

элемтәсе фаразлана. Элемтәнең дәвамлылыгы 

регламент белән тәгаенләнә. 

Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

кҥпфункцияле ҥзәгендә (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамәлгә 

ашыра. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында 

мәгълҥматны мӛрәҗәгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дәҥләти һәм 
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муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тә алырга мӛмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

ҥзенчәлекләре 

Электрон формада муниципаль хезмәт алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итү бүлмәсе аша яки Татарстан Республикасының 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр Порталы 

аркылы алырга мөмкин. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында гаризаны электрон формада бирү 

законда каралган очракта гариза Татарстан 

Республикасының дәүләти һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталы (http://uslugi. tatar.ru/) яки 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

(функцияләрнең) Бердәм порталы (http:// 

www.gosuslugi.ru/) аша бирелә. 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәлү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә үтәү үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәкләренең ераклашкан эш 

урыннарында үтәү үзенчәлекләре 
3.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ ҥз эченә тҥбәндәге процедураларны 

ала: 

1) мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һәм муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ; 

4)мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерҥ; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ; 

6) мӛрәҗәгать итҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирҥ. 

3.2. Мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ 

3.2.1. Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультация алу ӛчен Бҥлеккә шәхсән, телефон буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мӛрәҗәгать итәргә хаклы. 

Бҥлек белгече мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт алу ӛчен тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һәм башка сораулар буенча һәм, зарурлык булганда, гариза бланкын 

тутыруда булышлык кҥрсәтә. 

Әлеге пунктта тәгаенләнгән процедуралар гариза бирҥче мӛрәҗәгать иткән 

кӛндә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һәм рӛхсәт алуның башка сораулары буенча консультацияләр. 

3.3. Гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ 

3.3.1. Гариза бирҥче шәхсән, ышанычлы зат аркылы яки КФҤ, КФҤ нең 

ераклашкан эш урыны аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында язма гариза бирә 

һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендә Бҥлеккә документларын тапшыра. 

3.3.2. Бҥлекнең гаризаларны кабул итҥне алып баручы белгече гамәлгә 

ашыра: 

гариза бирҥченең шәхесен аныклауны; 

гариза бирҥченең вәкаләтләрен тикшерҥне (ышанычнамә буенча гамәл кылу 

очрагында); 

әлеге Регламентның 2.5 пунктында кҥздә тотылган документларның булуын 

тикшерҥне; 

тапшырылган документларның билгеләнгән таләпләргә туры килҥен 

(документлар кҥчермәләренең тиешенчә рәсмиләштерелҥе, документларда кырып 

тӛзәтҥләрнең, ӛстәп язуларның, сызылган сҥзләрнең һәм искәртелмәгән бҥтән 

тӛзәтҥләрнең булмавын) тикшерҥне. 

Замечаниеләр булмаган очракта Бҥлек белгече гамәлгә ашыра: 

гаризаны кабул итҥне һәм аны гаризалар теркәҥ кенәгәсендә теркәҥне 

(кушымта №3) 
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гариза бирҥчегә гаризаны һәм тәкъдим ителгән документларны алу турында 

документларны кабул итҥ датасы турында билге куеп, бирелгән керҥ номеры 

белән, муниципаль хезмәтне ҥтәҥнең датасың һәм вакытын кҥрсәтеп раслама 

(кушымта №4) тапшыруны. 

Гаризаны почта аша җибәргән очракта гаризаны алу турында раслама 

гражданга почта аша җибәрелә; 

гаризаны карау ӛчен Башкарма комитет җитәкчесенә җибәрҥне. 

Документларны кабул итҥне кире кагу ӛчен нигез булган очракта Бҥлекнең 

документлар кабул итҥне алып баручы белгече гаризаны теркәҥ ӛчен 

каршылыклар булу турында гариза бирҥчегә хәбәр итә һәм документларны кабул 

итҥне кире кагу ӛчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язма рәвештә аңлатып 

документларны аңа кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

15 минут эчендә гаризаны һәм документларны кабул итҥ; 

гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә гаризаны теркәҥ. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза, Башкарма 

комитет җитәкчесе каравына җибәрелгән яки мӛрәҗәгать итҥчегә кире кайтарылган 

документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны тәгаенли 

һәм гаризаны Бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура гаризаны теркәгән вакыттан бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Ведомствоара запрослар формалаштыру һәм аларны муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ 

3.4.1. Бҥлек белгече социаль файдаланудагы торак фондының торак 

биналарын 

наем шартнамәләре буенча торак биналары бирелҥгә мохтаҗ гражданнарны учетка 

алу кенәгәсендә гаризаны терки (кушымта №5). Ведомствоара электрон бәйләнеш 

системасы ярдәмендә электрон рәвештә тҥбәндәгеләрне бирҥ турында запрос 

җибәрә: 

1)йорт кенәгәсеннән ӛземтә; 

2) граждан һәм аның гаиләсе әгъзалары биләгән торак бинадан файдалануга 

хокукны раслаучы документларның кҥчермәләре (шартнамә, ордер, торак бинаны 

бирҥ турындагы карар һәм башка документлар); 

3) гаилә әгъзаларының даими тору урыны буенча милек хокукында торак 

биналарның гариза бирҥгә хәтле соңгы биш елда булуы яисә булмавы хакында 

мӛрәҗәгать итҥче гаиләсенең хокуктан файдалануга сәләтле һәрбер әгъзасы 

тарафыннан тапшырылырга тиешле дәҥләт теркәве органнарының белешмәсе; 

4) ТРның 16.03.2015 №13-ЗРТ Законының 14 маддәсендә кҥрсәтелгән 

документлар: 

кҥчемсез мӛлкәт бәһасе турында запрос; 

җирнең кадастр бәһасе турында запрос. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында гариза кергән вакыттан соң бер эш кӛне эчендә гамәлгә ашырылалар. 
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Процедураның нәтиҗәсе: җибәрелгән запрос. 

3.4.2. Ведомствоара электрон ҥзара бәйләнеш системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълҥмат тапшыручыларның белгечләре соратылган документларны 

(мәгълҥматны) бирәләр яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен зарури документның 

һәм (яки) мәгълҥматның булмавы хакында хәбәр җибәрәләр (алга таба – кире кагу 

турында хәбәр). 

Әлеге пунктча белән тәгаенләнгән процедуралар тҥбәндәге срокларда 

гамәлгә ашырылалар: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелҥче документлар (мәгълҥматлар) 

буенча ӛч эш кӛненнән артык тҥгел; 

калган тапшыручылар буенча – ведомствоара запросның документны һәм 

мәгълҥматны бирҥче органга яки оешмага кергән кӛннән соң биш кӛн дәвамында, 

әгәр ведомствоара запроска җавапны әзерләҥ һәм җибәрҥнең бҥтән сроклары 

федераль законнар, Россия Федерациясе Хӛкҥмәтенең хокукый актлары һәм 

федераль законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасының норматив 

хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Бҥлеккә җибәрелгән документлар 

(мәгълҥматлар) яисә кире кагу турында хәбәр. 

3.5. Мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерҥ. 

3.5.1.Бҥлек белгече гамәлгә ашыра: 

-муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу ӛчен әлеге Регламентның 2.9 

пунктында кҥздә тотылган нигезләрнең булуын тикшерҥне; 

-тәкъдим ителгән документлардагы мәгълҥматларның дӛреслеген 

тикшерҥне; 

-учетка алу турында яисә учетка алуны кире кагу хакында карар проектын 

әзерләҥне; 

-учет эшен рәсмиләштерҥне (барлык документларны аерым папкага 

комплектлау, номер бирҥ); 

-учет эше белән документ проектын Башкарма комитет җитәкчесенә кул 

куюга җибәрә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар запросларга җавап алынган 

вакыттан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кул куярга җибәрелгән документ проекты. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ 

3.6.1.Башкарма комитет җитәкчесе документ проектына кул куя һәм 

Бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура алдагы процедура тәмамланган 

вакыттан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган документ. 

3.6.2. Бҥлек белгече расланган карар нигезендә мӛрәҗәгать итҥчене торак 

бҥлмәләр бирҥгә чиратлылыкның гомуми исемлегенә кертә яки муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура алдагы процедура тәмамланган 

вакыттан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мӛрәҗәгать итҥчене чираттагылар исемлегенә 
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кертҥ яки кире кагу турында хат җибәрҥ. 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

3.7.1. Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу ӛчен КФҤ кә, КФҤ нең 

ераклашкан эш урынына мӛрәҗәгать итәргә хаклы. 

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ КФҤ нең билгеләнгән тәртиптә 

расланган эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.7.3. Муниципаль хезмәт алуга КФҤ тән документлар килеп ирешкәндә 

процедуралар әлеге Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә 

ашырыла. Муниципаль хезмәтнең нәтиҗәсе КФҤ кә җибәрелә. 

3.8. Техник хаталарны тӛзәтҥ. 

3.8.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган документта техник хата 

барлыгы беленгән очракта мӛрәҗәгать итҥче Бҥлеккә тәкъдим итә: 

-техник хатаны тӛзәтҥ турында гариза (кушымта №6); 

-муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак мӛрәҗәгать итҥчегә бирелгән 

техник хаталы документ; 

-техник хата булуны дәлилләҥче юридик кӛчкә ия булган документлар. 

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган документта кҥрсәтелгән 

мәгълҥматлардагы техник хатаны тӛзәтҥ турында гариза мӛрәҗәгать итҥче 

(вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән яисә почта аша тапшырыла (шул исәптән 

электрон почтаны файдаланып), яки дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

Бердәм порталы яисә дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең кҥпфункцияле 

ҥзәге аша. 

3.8.2. Документлар кабул итҥгә җаваплы белгеч техник хатаны тӛзәтҥ 

турындагы гаризаны кабул итә, теркәлгән документлары белән гаризаны терки һәм 

Бҥлеккә тапшыра. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура гаризаны теркәгән вакыттан 

соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән һәм Бҥлек белгеченә 

карауга җибәрелгән гариза. 

3.8.3. Бҥлек белгече документларны карый һәм хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсе 

булып торган документка тӛзәтҥләр кертҥ максатларында әлеге Регламентның 3.6 

пунктында кҥздә тотылган процедураларны гамәлгә ашыра һәм тӛзәтелгән 

документны гариза бирҥчегә (вәкаләтле вәкилгә) шәхсән кул куйдырып 

тапшыра. Шуның белән бергә гариза бирҥчедән (вәкаләтле вәкилдән) техник 

хата булган документның оригиналын ала яки почта аша (электрон почта 

ярдәмендә) гариза бирҥчегә техник хаталы документның оригиналын Бҥлеккә 

тапшырганда документны алу мӛмкинлеге турында хат җибәрә. 

          Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура техник хата беленгәннән соң 

яки җибәрелгән хата турында теләсә кайсы кызыксынучы заттан гариза 

кергәннән соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: мӛрәҗәгать итҥчегә тапшырылган (җибәрелгән) 

Документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә контроль тәртибе һәм формалары 
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4.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең тулылыгына һәм сыйфатына контроль 

мӛрәҗәгать итҥчеләрнең хокуклары бозылуын ачыклау һәм бетерҥне, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының ҥтәлҥенә тикшерҥләр уздыруны, җирле ҥзидарә 

органнары вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләҥне ҥз эченә ала. 

Административ процедураларның ҥтәлешенә контроль формалары булып 

торалар: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ 

һәм килештерҥ. Тикшерҥ нәтиҗәсе булып проектка виза салу тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә уздырылучы делопроизводствоны алып баруны 

тикшерҥләр; 

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процедураларын ҥтәҥгә билгеләнгән тәртиптә 

контроль тикшерҥләр ҥткәрҥ. 

Контроль тикшерҥләр планлы (җирле ҥзидарәнең ярты еллык һәм еллык эш 

планнары нигезендә гамәлгә ашырылырга тиешле) һәм планнан тыш булырга 

мӛмкин. Тикшерҥләрне ҥткәргәндә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ белән бәйле бӛтен 

сораулар да (комплекслы тикшерҥ) яисә гариза бирҥченең конкрет мӛрәҗәгате 

буенча сорау каралырга мӛмкин. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә 

ашыру максатларында һәм карарлар кабул иткәндә Башкарма комитет 

җитәкчесенә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре турында белешмә тәкъдим 

ителә. 

4.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча административ процедуралар белән 

тәгаенләнгән гамәлләр эзлеклелеген ҥтәҥгә агымдагы контроль Башкарма 

комитет җитәкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ буенча эшне оештыруга җаваплы кеше, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечләре тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затларның исемлеге 

җирле ҥзидарә органының структура бҥлекчәләре турында нигезләмәләр һәм 

вазыйфаи регламентлар белән тәгаенләнә. 

Ҥткәрелгән тикшерҥләр йомгаклары буенча мӛрәҗәгать итҥчеләрнең 

хокуклары бозылулар беленгән очракта гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендә җавапка тартылалар. 

4.4.Гариза бирҥчеләрнең мӛрәҗәгатьләрен ҥзвакытында карамаган ӛчен 

җирле ҥзидарә органы җитәкчесе җаваплы була. 

Җирле ҥзидарә органының структура бҥлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) 

әлеге Регламентның 3 бҥлегендә кҥрсәтелгән административ гамәлләрне 

ҥзвакытында һәм (яки) тиешенчә ҥтәмәгән ӛчен җаваплы була. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышында кабул ителә (гамәлгә ашырыла) 

торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмаган) ӛчен вазыйфаи затлар һәм бҥтән 

ҥзидарәлек хезмәткәрләре Закон тәртибендә билгеләнгән җаваплылыкны тота. 

4.5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥгә гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары ягыннан контроль муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә Башкарма комитет 

эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм дӛрес мәгълҥмат алу һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процессында 
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мӛрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка чаклы карау мӛмкинлеге булу аркасында 

гамәлгә ашырыла 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтү органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, үзидарәлек хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 

тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәтне алучы Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына)  карата судка кадәрге тәртиптә Башкарма комитетка яисә 

муниципаль берәмлек Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Гариза бирҥче шикаять белән мӛрәҗәгать итәргә мӛмкин, шул исәптән 

тҥбәндәге очракларда: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында мӛрәҗәгать итҥченең запросын 

теркәҥ срогын бозу; 

2) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын бозу; 

3)мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актлары тарафыннан тәкъдим итҥ яисә гамәлгә ашыру 

каралмаган документлар яки мәгълҥматларны яисә гамәлләр кылуны таләп итҥ; 

4) мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында тапшыру каралган документларны кабул итҥне 

кире кагу; 

5) федераль законнар һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бҥтән норматив хокукый актлары, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында кире кагуга нигезләр кҥздә тотылмаган булуга 

карамастан, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу; 

6) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә мӛрәҗәгать итҥчедән Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында кҥздә тотылмаган тҥләҥне таләп итҥ; 

7)Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсендә бирелгән документлардагы җибәрелгән 

хата һәм ялгышларны тӛзәтҥне кире кагуы яисә андый тӛзәтҥләрнең билгеләнгән 

срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре буенча документлар бирҥнең 

срогын яисә тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бҥтән норматив хокукый актлары, муниципаль районның норматив хокукый 

актларында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктатуга нигезләр кҥздә тотылмаган 

булуга карамастан, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктату (туктатып тору); 

10) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны баштагы кабул 

итҥдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дӛрес тҥгеллеге кҥрсәтелмәгән 
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документларны муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә , 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль 

законның 7 маддәсе 1 ӛлешенең 4 пунктында каралган очраклардан гайре, 

мӛрәҗәгать итҥчедән таләп итҥ. Кҥрсәтелгән очракта мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан кҥпфункцияле ҥзәкнең, кҥпфункцияле ҥзәк хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәрге (судтан тыш) 

шикаять бирҥ шул очракта мӛмкин, әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять бирелә торган кҥпфункцияле ҥзәккә тиңдәшле муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ буенча функция 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 16 

маддәсенең 1.3 ӛлеше белән тәгаенләнгән тәртиптә тулы кҥләмдә йӛкләнгән булса. 

11) дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны 

баштагы кабул итҥдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дӛрес тҥгеллеге 

кҥрсәтелмәгән документларны һәм мәгълҥматны бирҥне мӛрәҗәгать итҥчедән 

таләп итҥ хаксыз яисә дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә тҥбәндәге 

очраклардан гайре: 

а) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдән соң дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥгә кагылышлы норматив 

хокукый актларның таләпләре ҥзгәрҥ; 

б) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гаризада һәм дәҥләти 

яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны кабул итҥдә 

баштагы кире кагудан соң мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан бирелгән документларда 

яисә дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә һәм элегрәк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмәгәннәрдә хаталарның булуы; 

в) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны 

кабул итҥдә баштагы кире кагудан соң яисә дәҥләти яки муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә документларның гамәлдә булу срогы чыгу яки мәгълҥматның ҥзгәрҥе; 

г) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны 

кабул итҥдә яисә дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә баштагы кире 

кагуда дәҥләти хезмәт кҥрсәтҥче органның, яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи заты, дәҥләт яки муниципаль хезмәткәр, кҥпфункцияле ҥзәк 

хезмәткәре, әлеге Федераль законның 16 маддәсенең 1.1 ӛлешендә кҥздә тотылган 

оешма хезмәткәре ялгышының яки хокукка каршы гамәл кылуының (гамәл 

кылмавының) документ белән расланган фактын (билгеләрен) ачу, дәҥләти хезмәт 

кҥрсәтҥче органның яисә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, дәҥләти яки 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны кабул итҥдә баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзәк җитәкчесенең яисә әлеге Федераль законның 16 

маддәсенең 1.1 ӛлешендә кҥздә тотылган оешма җитәкчесенең имзасы белән язма 

рәвештә шул турыда мӛрәҗәгать итҥчегә хәбәр ителә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь йӛрткечтә, электрон рәвештә муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кә бирелә. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче Башкарма комитет җитәкчесе карарына һәм гамәленә (гамәл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берәмлек Советына бирелә. 

5.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче орган җитәкчесенең карарына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 



19 

 

карата шикаять язма рәвештә кәгазь йӛрткечтә яки электрон рәвештә бирелә. 

Шикаять почта, КФҤ аша, "Интернет" мәгълҥмат-телекоммуникация 

челтәрен, Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтын 

(www.ribnayasloboda.tatarstan.ru), Татарстан Республикасының дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләренең Бердәм порталын (http://uslugi.tatar.ru/), дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) Бердәм порталын 

(http://www.gosuslugi.ru/) файдаланып җибәрелергә, шулай ук мӛрәҗәгать итҥчене 

шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мӛмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органга яисә югарырак торган органга (ул 

булса) кергән шикаять теркәлгән кӛненнән соң унбиш эш кӛне эчендә каралырга 

тиеш, ә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның мӛрәҗәгать итҥчедән 

документларны кабул итҥдә яисә җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны 

тӛзәтҥдә кире кагуына карата шикаять яисә андый тӛзәтҥләр срогын бозуга 

карата шикаять очрагында – аны теркәгәннән соң биш эш кӛне эчендә. 

5.4. Шикаять тҥбәндәге мәгълҥматны ҥз эченә алырга тиеш: 

1) хезмәт кҥрсәтҥче органның, хезмәт кҥрсәтҥче органның вазыйфаи 

затының яки карарлары һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять 

бирелә торган муниципаль хезмәткәрнең исемен; 

2)мӛрәҗәгать итҥченең фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы – 

булганда), тору урыны турында мәгълҥматларны – физик затның яисә мӛрәҗәгать 

итҥченең исеме, урнашу урыны турында мәгълҥматларны – юридик затның, шулай 

ук мӛрәҗәгать итҥчегә җавап җибәрҥ ӛчен контакт телефоны номерын 

(номерларын), электрон почта адресын (адресларын) (булганда) һәм почта 

адресын; 

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять бирелә 

торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында мәгълҥматларны; 

4) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле 

(гамәл кылмавы) белән мӛрәҗәгать итҥченең риза булмавына нигез булып торган 

дәлилләр. 

5.5. Шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

кҥчермәләре шикаятькә теркәлергә мӛмкин. Бу очракта шикаятьтә теркәлгән 

документларның исемлеге китерелә.  

5.6. Шикаять муниципаль хезмәтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

5.7. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

ӛлешендә кҥрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта муниципаль хезмәт 

кҥрсәткәндә беленгән бозуларны кичекмәстән бетерҥ максатларында 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган, кҥпфункцияле ҥзәк тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълҥмат бирелә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу 

максатларында мӛрәҗәгать итҥчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълҥмат кҥрсәтелә. 

http://www.gosuslugi.ru/
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Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

ӛлешендә кҥрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта кабул ителгән карарның 

сәбәпләре хакында дәлилле аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга 

шикаять бирҥ тәртибе турында мәгълҥмат китерелә. 

5.8. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә җавапта муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә беленгән бозуларны 

кичекмәстән бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълҥмат бирелә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу 

максатларында мӛрәҗәгать итҥчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълҥмат кҥрсәтелә. 

5.9. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре хакында дәлилле 

аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирҥ тәртибе 

турында мәгълҥмат китерелә. 

5.10.Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу яки җинаять составы билгеләре табылу очрагында шикаятьләрне 

карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 

кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрәләр.



 

Кушымта №1 

_____________________________________ 

(Социаль файдаланудагы торак фондының 

_____________________________________ 

торак биналарыннан наем шартнамәләре буенча 

____________________________________ 

 торак бирелҥгә мохтаҗ гражданнарны 

_____________________________________ 

 учетка алуны гамәлгә ашыручы 

_____________________________________ 

вәкаләтле орган җитәкчесенә) 

____________________________________ 

(Гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) 

___________________________________ 

__________________адресы буенча яшәҥче 

                                                      (яшәҥ урынының адресы) 

паспорт ____________________________, 

(серия, номер, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

телефон номеры______________________ 

Социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан наем шартнамәләре 

буенча торак 

бирелҥгә мохтаҗ гражданнарны учетка алу турында 

гариза 

Мине, _________________________________________________ 

(фамилия, исем, атасының исеме (булганда ), 

_______________________________________________________________________, 

(туу датасы)  

һәм гаиләм әгъзаларын (булганда) _______________________________________ 

(туганлык мӛнәсәбәтләре дәрәҗәсе), 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, исем, атасының исеме (булганда), 

_______________________________________________________________________, 

(туу датасы, паспорт мәгълҥматлары) 

социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан наем шартнамәләре 

буенча торак бирелҥгә мохтаҗ граждан (нар) буларак учетка алуыгызны ҥтенәм. 

(алга таба -учет). 

 Әлеге гаризам белән шуны раслыйм, дӛрестән дә мин һәм гаиләм әгъзалары 

булганда) Россия Федерациясе гражданнары булып торабыз, Россия Федерациясе 

Торак кодексы белән билгеләнгән нигезләрдә социаль файдаланудагы торак 

фондының торак биналарыннан наем шартнамәләре буенча торак бирелҥгә 

мохтаҗлар, шулай ук: минем керемем һәм минем белән даими яшәҥче гаиләм 

әгъзаларының кереме һәм салым салынырга тиешле мӛлкәтебез бәясе Татарстан 

Республикасының 2015 елның 16 мартындагы “Социаль файдаланудагы торак 

фондының торак биналарын социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарга 

бирҥгә аларның хокукларын тормышка ашыру турында” 13–ЗРТ номерлы 

Законының 5 маддәсе нигезендә билгеләнгән максималь кҥләмнән артмый; мин һәм 
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гаиләм әгъзалары Татарстан Республикасының 2007 елның 13 июлендәге 

“Татарстан Республикасы дәҥләт торак фондының һәм муниципаль торак 

фондының торак биналарын социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарга 

бирҥгә аларның хокукларын тормышка ашыру турында” 31–ЗРТ номерлы Законы 

белән билгеләнгән тәртиптә аз керемле дип танылмадык һәм җирле ҥзидарә 

органнары тарафыннан аз керемле дип танылырга нигез юк. Миңа шул билгеле: 

мине һәм гаиләм әгъзаларын учетка алганнан соң минем тарафтан тапшырылган 

мәгълҥматларның дӛрес булмавы ачыкланган очракта мин һәм гаиләм әгъзалары 

учеттан тӛшереләчәкләр. Мин һәм гаиләмнең балигъ әгъзалары керемнәр һәм 

салым, таможня һәм башка органнардагы мӛлкәт турындагы тапшырылган 

мәгълҥматларыбызны җирле ҥзидарә органы тарафыннан тикшерҥгә ҥзебезнең 

ризалыгыбызны бирәбез. Персональ мәгълҥматларны эшкәртҥгә һәм бирҥгә риза 

булу турындагы гаризамны терким. 

    Гаризага тҥбәндәге документлар теркәлә: 

 1. ___________________________________________________________________ 

 (документның исеме һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

 2. ___________________________________________________________________ 

 (документның исеме һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

 3. ___________________________________________________________________ 

 (документның исеме һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

 4. ___________________________________________________________________ 

 (документның исеме һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

 5. ___________________________________________________________________ 

 (документның исеме һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

Гариза бирҥче ________________ _______________________________________ 

 (имза) (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)) 

Гаилә әгъзалары (булганда): 

 __________________ _______________________________________ 

 (имза) (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)) 

 __________________ _______________________________________ 

 (имза) (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)) 

 __________________ _______________________________________ 

 (имза) (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда))"___" _______________ 20___ ел 



Кушымта №2 

 

_____________________________________ 

(Социаль файдаланудагы торак фондының 

_____________________________________ 

торак биналарыннан наем шартнамәләре буенча 

____________________________________ 

 торак бирелҥгә мохтаҗ гражданнарны 

_____________________________________ 

 учетка алуны гамәлгә ашыручы 

_____________________________________ 

вәкаләтле орган җитәкчесенә) 

____________________________________ 

(Гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) 

___________________________________ 

__________________адресы буенча яшәҥче 

(яшәҥ урынының адресы) 

телефон номеры______________________ 

 

Социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан наем 

шартнамәләре буенча торак бирелҥгә мохтаҗ гражданнарны учетка алуны 

гамәлгә ашыручы органда персональ мәгълҥматларны эшкәртҥгә ризалык бирҥ 

турында 

ГАРИЗА 

 Мин, 

____________________________________________________________________, 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) 

шәхесне таныклаучы документ_________________________________________________________ 

серия ________ № ________, бирелгән __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

2006 елның 27 июлендәге “Персональ мәгълҥматлар турында” 152-ФЗ 

номерлы Федераль законның 9 маддәсе нигезендә социаль файдаланудагы торак 
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фондының торак биналарыннан наем шартнамәләре буенча торак бирелҥгә мохтаҗ 

гражданнарны учетка алуны гамәлгә ашыручы органга (алга таба – учет) минем 

персональ мәгълҥматларны, шулай ук Россия Федерациясе Торак кодексы 

нигезендә мине учетка алу ӛчен учетны гамәлгә ашыручы органга кирәкле бҥтән 

мәгълҥматларымны эшкәртергә һәм файдаланырга ризалык бирәм.  

Учетны гамәлгә ашыручы органның мине учетка алу буенча минем 

хокукларымны тормышка ашыру ӛчен персональ мәгълҥматларымны мине учетка 

алу ӛчен зарури дәгъваның кҥптән булганлыгы срогына арттырылган срок 

дәвамында җыюга, системалаштыруга, тупларга, сакларга, аныкларга (яңартырга, 

ҥзгәртергә), тапшырырга, файдаланырга хокуклы икәненә риза булам. Мин учетны 

гамәлгә ашыручы органның персональ мәгълҥматларымны мине учетка алу һәм 

законлы хокукларымны һәм мәнфәгатьләремне тәэмин итҥ максатларында тӛзелгән 

шартнамәләр һәм килешҥләр нигезендә ӛченче затлардан алуына һәм ӛченче 

затларга тапшыруына каршы килмим. 

 Мин тҥбәндәге мәгълҥматларымны саклауга, эшкәртҥгә һәм тапшыруга 

ризалык бирәм:  

1. Фамилия, исем, әтинең исеме, туу датасы.  

2. Теркәлҥ, вакытлыча теркәлҥ, факттагы яшәҥ урыны адреслаары, 

телефоннар.  

3. Шәхесне таныклаучы документның реквизитлары (серия, номер, бирелҥ 

датасы, документны биргән органның исеме).  

4. Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә мине учетка алу ӛчен зарури 

башка персональ мәгълҥмат. 2006 елның 27 июлендәге “Персональ мәгълҥматлар 

турында” 152-ФЗ номерлы Федераль законда кҥздә тотылган очракларда гаризаны 

кире чакыртып алу учетны гамәлгә ашыручы органга бирелгән гариза нигезендә 

гамәлгә ашырыла.  

Персональ мәгълҥматлар субъекты 

    _____________   _____________________________________ 

      (имза) (фамилиясе, исеме , атасының исеме (булганда) 

______________________ _____________ ___________________________________ 

( оператор вазыйфасы, (имза) (фамилиясе, исеме , атасының исеме (булганда) ризалык алучы 

персональ мәгълҥматлар субъекты"___" 

"___" _______________ 20___ ел 

 



Кушымта №3  

Социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан наем шартнамәләре 

буенча торак бирелҥгә мохтаҗ сыйфатында учетка алу турында гражданнарның 

гаризаларын теркәҥ  

КЕНӘГӘСЕ 

 __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(авыл җирлеге, шәһәр җирлеге, шәһәр округы) 

____________________________________________________________ 

(учетны гамәлгә ашыручы вәкаләтле органның атамасы 

   

 

Башланган ________________ 

Тәмамланган  ______________ 

 

N 

п/

п 

Гаризан

ың керҥ 

датасы 

һәм 

вакыты 

Гариза 

бирҥче 

нең 

фамилия

се, исеме, 

атасы 

ның 

исеме 

(булган 

да) 

Яшәҥ 

уры 

ны 

Вәка ләт ле 

органның 

учетка алу 

турында 

карары 

(дата, номер) 

Вәкаләтле 

органның 

учетка алуны 

кире кагу 

турында 

карары (дата, 

номер) 

Кабул 

ителгән 

карар 

турында 

хәбәр(да

та, хат 

номеры) 

Искәрмә 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        



 

Кушымта №4 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

(социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан 

________________________________________________________________________ 

торак бирелҥгә мохтаҗ гражданнарны учетка алуны 

________________________________________________________________________ 

гамәлгә ашыручы органның исеме) 

Социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан торак бирелҥгә 

мохтаҗ сыйфатында учетка алу ӛчен гражданнар тарафыннан тапшырылган 

документларны алу  

РАСЛАМАСЫ 

    Социаль файдаланудагы торак биналарыннан наем шартнамәләре буенча торак 

бирелҥгә мохтаҗ гражданнарны учетка алу максатларында 

____________________________________________________________________________________ 

( документларын тапшыручы гражданның фамилиясе, исеме,атасының исеме (булганда)) 

________________________________________________________________________ 

тҥбәндәге документлар кабул ителде:  

1. ___________________________________________________________________ 

(документның исеме, номеры, дата, битләр саны)  

2. ___________________________________________________________________ 

 3. ___________________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________________  

 

учетка алуга җаваплы затның вазыйфасы ________________________________ 

___________ ____________________________ (учетка алуга җаваплы (имза) (фамилиясе, 

исеме, атасының исеме затның вазыйфасы) (булганда))  

 

 

"___" ___________ 20___ ел  

 

____________ ____________________________  

(гариза бирҥченең (фамилиясе, исеме, атасының исеме имзасы) (булганда))  

 

"___" ___________ 20___ ел
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Кушымта № 5  

Социаль файдаланудагы торак фондының торак биналарыннан наем 

шартнамәләре буенча торак бирелҥгә мохтаҗ гражданнарның учетын алып бару 

КЕНӘГӘСЕ 
_________________________________________        Башланган __________________ 

     (шәһәр, поселок, авыл һ.б.) 

_________________________________________        Тәмамланган ________________ 

 (җирле үзидарәнең вәкаләтле органының исеме) 

________________________________________ 

 

N 

п/п 

Гражданның 

фамилиясе, 

исеме, 

атасының 

исеме 

(булганда) 

Граждан 

ның 

теркәлҥ 

урынының 

адресы 

Учет алып 

баручы 

органның 

учетка алу 

турында 

карарының 

датасы, 

номеры 

Торак бина 

бирҥ 

турында 

карарның 

датасы, 

номеры 

Искәрмә 

(кабат 

теркәлҥнең 

датасы, 

ӛстәмә 

тапшырыл 

ган 

документлар 

ның 

исемлеге, 

аерым 

билгеләр) 

1 2 3 4 5 6 
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Кушымта № 6 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенә 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны тӛзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмәт 

 (кҥрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

кҥрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дӛресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибәрелгән техник хатаны тӛзәтҥне һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгәрешләрне кертҥне ҥтенәм. 

Тҥбәндәге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тӛзәтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткән очракта андый карарны җибәрҥне ҥтенәм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибәрҥ ярдәмендә; 

почта аша кәгазь йӛрткечтә расланган кҥчермә рәвешендә тҥбәндәге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тәкъдим ителә торган затның персональ 

мәгълҥматларны эшкәртҥгә (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгәртҥ), файдалану, тарату (шул исәптән тапшыру), мӛстәкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мәгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ кысаларында персональ мәгълҥматларны эшкәртҥ ӛчен кирәкле башка 

гамәлләр), шул исәптән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ максатларында муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итҥне дә кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкәртҥгә риза булуны раслыйм. 



29 

 

Әлеге гариза белән раслыйм: гаризадагы минем шәхескә һәм минем тарафтан 

тәкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбәндә кертелгән 

мәгълҥматлар дӛрес. Гаризага теркәлгән документлар (документларның кҥчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры киләләр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һәм дӛрес мәгълҥматларны ҥз эчләренә алалар. 

Миңа кҥрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирәм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 



 30 

Кушымта 

(белешмә)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитәкчесе 
8(84370) 2-11-04 Aleksey.Makarov@tatar.ru 

 Башкарма комитет эшләре 

белән идарә итҥче 
8(84370) 2-11-21 Daniya.Badertdinova@tatar.ru 

Бҥлек башлыгы   (84370) 2-10-98 Bulat.Salahovv@tatar.ru 

Бҥлек белгече  8(84370) 2-11-34 Yuliya.Kraynova@tatar.ru 

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

Башлык 8(84370) 2-11-00 Kaybicy.Admin@tatar.ru 
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 Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 

елның 29 маендагы 253 

номерлы карарына кушымта  

№2  

Гражданнарга   муниципаль  торак  фондыннан найм килешүе белән 

торак бинаны хезмәт итү ӛчен бирү  буенча   муниципаль хезмәт  күрсәтү 

административ  регламенты 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1 Әлеге муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең административ регламенты (алга 

таба – Регламент)  гражданнарга   муниципаль  торак  фондыннан найм килешҥе 

белән торак бинаны хезмәт итҥ ӛчен бирҥ  буенча   муниципаль хезмәт  кҥрсәтҥ 

(алга таба – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ) стандартын һәм тәртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: яшәҥ урыны , шулай ук эш урыны 

буенча муниципаль  торак  фондыннан найм килешҥе белән торак бинаны хезмәт 

итҥ ӛчен бирҥ  буенча   мохтаҗлар исемлегендә торучы     гражданнар  

(хезмәткәрләр) (алга таба – гариза бирҥче).  

1.3. 1.3. Муниципаль хезмәтләр   Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсәтелә   (алга таба – 

Башкарма комитет). 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның 

инфраструктур ҥсеш бҥлеге. (алга таба  - Бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы 

бульвар ур.,  7й. 

Бҥлекнең урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы бульвар ур.,  7й.. 

Эш графигы:  

Дҥшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял кӛннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

Белешмә ӛчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шәхесне билгеләҥче документ буенча.. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

челтәре адресы: (алга таба –   «Интернет» челтәре): (http://kaybici.tatarstan.ru/). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча мәгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хәбәр ителә.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтәре аша 

(http://kaybici.tatarstan.ru/); 

3) Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  

 4)Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 
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5) Башкарма комитетта (бҥлектә): 

-  телдән мӛрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

 - язмача (шулай ук электрон документ формасында) мӛрәҗәгать – почта 

аша кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ буенча мәгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр тҥбәндәге Федераль законнар нигезендә 

кҥрсәтелә: 

Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номер белән 

Торак кодексы (РФ законнары җыентыгы, 03.01.2005, №1 (1 кисәк), 14 маддә) 

(алга таба – РФ ТК); 

2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында” №131-ФЗ номерлы Федераль закон  

(РФ законнары җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 маддә); 

2010 елның 27 июлендәге “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне 

оештыру турында” 210-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары җыентыгы, 

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

    Россия Федерациясе Хӛкҥмәтенең  26.01.2006 чыккан 42 номерлы    «Торак 

бинаны махсуслашкан торак фондына кертҥ һәм махсуслашкан  торак биналар 

наймы типик килешҥләре Кагыйдәлрен раслау турында» карары (алга таба  –  42 

номерлы карар) (РФ законнары җыентыгы, 06.02.2006, №6, статья 697); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында " 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ 

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

03.08.2004); 

  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 20.09.2007 чыккан 475 

номерлы  Татарстан Республикасының махсуслашкан  торак фонды торак 

биналарын бирҥ тәртибе      (алга таба – Тәртип) (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының карарлар һәм боерыклар җыентыгы, 24.10.2007, №39, 

ст. 1489); 

15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткән Татарстан 

Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – Устав); 

  13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезләмә (алга таба –   БК 

турындагы Нигезләмә) ;  

20.06.2014 №296 Башкарма комитет житәкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезләмә); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан 

расланган эчке хезмәт тәртибе турында кагыйдәләр. (алга таба – Кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта тҥбәндәге атама һәм билгеләмәләр файдаланыла: 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле ҥзәгенең 

ераклашкан эш урыны – 2012 елның 22 декабрендә Россия Федерациясе 

Хӛкҥмәтенең “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле 

ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында” 1376 номерлы 
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карары белән расланган дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр 

кҥпфункцияле ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 

нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) 

шәһәр яки авыл җирлегендә тӛзелгән дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр 

кҥпфункцияле ҥзәгенең территория ягыннан аерымланган структура бҥлекчәсе 

(офисы);  

техник хата – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан җибәрелгән 

һәм документка кертелгән (муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең нәтиҗәсенә) 

мәгълҥматларга тәңгәл булмауга, алар нигезендә кертелгән мәгълҥматларның 

документлардагы мәгълҥматларга туры килмәвенә китерҥче ялгыш (ялгышлык 

белән җибәрелгән хәреф, сҥз хатасы, грамматик яки арифметик хата яисә шуларга 

охшаш ялгышлыклар).  

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза дигәндә 

(алга таба – гариза) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында таләп аңлашыла (2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддәсенең 2 

пункты). Гариза стандарт бланкка тутырыла (кушымта №1). 
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2. 2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥ стандартына 

таләпләр исемлеге  

Таләпләр стандартының эчтәлеге  

Таләп һәм хезмәт 

кҥрсәтҥне 

билгеләҥче 

норматив акт  

 2.1. Муниципаль 

хезмәтнең исеме 

Гражданнарга   муниципаль  торак  фондыннан найм килешҥе белән 

торак бинаны хезмәт итҥ ӛчен бирҥ   

РФ ТК; 

карар №42 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче җирле 

ҥзидарәнең башкарма-

боеручы  органының исеме 

Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

Башкарма комитет 

турында 

Нигезләмә 

 2.3. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ 

нәтиҗәсен тасвирлау 

Гражданнарга   муниципаль  торак  фондыннан найм килешҥе белән 

торак бинаны хезмәт итҥ ӛчен бирҥ  турында боерык. 

 Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне  кире кагу турында хат   

РФ ТК; 

Карар  №42 

2.4. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ срогы, шул 

исәптән муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә 

катнашучы оешмаларга 

мӛрәҗәгать итҥнең 

зарурлыгын исәпкә алып, 

әгәр туктату мӛмкинлеге 

Россия Федерациясе 

законнарында кҥздә 

тотылган булса, шул 

очракта муниципаль 

Учетка алу турында яки учетка алуны кире кагу турында карар 

чыгару – гариза бирелгән вакыттан 13 кӛн эчендә.  

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын туктату каралмаган   
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хезмәт кҥрсәтҥне туктату 

срогы   

2.5. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен закон 

чыгаручы яки бҥтән 

норматив хокукый 

актлар нигезендә зарури 

документларның, шулай 

ук муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле һәм 

мәҗбҥри булган мӛрәҗә-

гать итҥче тәкъдим итәргә 

тиешле хезмәтләр-

нең,аларны мӛрәҗәгать 

итҥче тарафыннан алу, 

шул исәптән электрон 

рәвештә алу, аларны бирҥ 

ысулларының тулы 

исемлеге  

1) гариза;  

2) муниципаль  торак  фондыннан найм килешҥе белән торак бинаны 

хезмәт итҥ ӛчен бирҥ  буенча   кирәкле документлар    (кушымта№2). 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу ӛчен гариза бланкын мӛрәҗәгать 

итҥче Башкарма комитетка шәхсән мӛрәҗәгать иткәндә алырга мӛмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рәсми 

сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм документлар мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан шулай ук 

кӛчәйтелгән югары квалификацияле электрон култамга белән 

имзаланган электрон документ рәвешендә гомумфайдаланыла 

торган мәгълҥмати-телекоммуникация челтәре, шул исәптән Интернет 

мәгълҥмати- телекоммуникация челтәре һәм дәҥләти һәм муниципаль 

хезмәтләрнең Бердәм порталы аша да тапшырылырга (җибәрелергә) 

мӛмкин.     

№475 карарның 2.2 

Пункты   

2.6. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен норматив 

хокукый актлар 

нигезендә зарур булган 

дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм 

бҥтән оешмалар 

карамагындагы һәм 

мӛрәҗәгать итҥче 

тапшырырга хаклы 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1)йорт кенәгәсеннән ӛземтә; 

1) Арым затның, аның гаилә әгъзаларының  Татарстан Республикасы 

территориясендә  аның булган (булмаган)   кҥчемсез милек объектлары 

турында бердәм дәҥләт кҥчемсез милек   реестрыннан ӛземтә. 

Мӛрәҗәгать итҥче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе әлеге Регламентның 

2.5 пунктында тәгаенләнгән. 

Мӛрәҗәгать итҥчедән дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм бҥтән оешмалар карамагындагы югарыда санап 

ПКМ 475 
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документларның тулы 

исемлеге, шулай ук 

мӛрәҗәгать итҥчеләр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе; әлеге 

документлар алар кара-

магында булган дәҥләт 

органы, җирле ҥзидарә 

органы яисә оешма 

кителгән документларны таләп итҥ тыела.  

Югарыда кҥрсәтелгән мәгълҥматларны ҥз эченә алган 

документларны мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан тапшырмау мӛрәҗәгать 

итҥчегә хезмәт кҥрсәтмәҥгә нигез булып тора алмый 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче орган 

тарафыннан гамәлгә 

ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздә 

тотылган очракларда 

хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

таләп ителә торган дәҥләт 

хакимияте органнарының 

(җирле ҥзидарә 

органнарының) 

һәм аларның структура 

бҥлекчәләренең исемлеге 

Килештерҥ таләп ителми  

 2.8. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури 

документларны кабул 

итҥне кире кагу ӛчен 

1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны тапшыру  

2)Тапшырылган документларның әлеге Регламентның 2.5 пунктында 

кҥрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3)Гаризада һәм гаризага теркәлгән документларда эчтәлекләрен бер 
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нигезләрнең тулы 

исемлеге 

мәгънәдә аңлатырга мӛмкинлек бирмәҥче искәртелмәгән 

тӛзәтҥләр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату яки 

кире кагу ӛчен 

нигезләрнең тулы исемлеге 

Хезмәт кҥрсәтҥне туктату ӛчен нигезләр кҥздә тотылмый. 

Кире кагу ӛчен нигезләр: 

1) гариза бирҥче тарафыннан гариза бирҥ бурычы белән йӛкләнгән 

документлар тапшырылмаган; 

2) торак белән   нормадан тыш тзэмин ителгән булу. 

3) соңгы биш елда торак шартларын махсус начарайту. 

4) даими яшәҥ урынын ҥзгәртҥ. 

5) хезмәт килешҥе  (контракты) срогы гамәлдән чыгу   . 

6) хезмәт  сроы тәмамлану. 

7) сайланган вазыйфаны биләҥ   срогы чыгу   

 

2.10. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ 

ӛчен алынучы дәҥләт 

пошлинасы 

һәм бҥтән тҥләҥнең 

тәртибе, 

кҥләме һәм тҥләтҥ нигезе

  

 Муниципаль хезмәт бушлай кҥрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен зару-

ри һәм мәҗбҥри булган 

муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен алынучы 

тҥләҥнең тәртибе, кҥләме 

һәм тҥләтҥ нигезе, андый 

тҥләҥнең кҥләмен исәпләҥ 

 Зарури һәм мәҗбҥри хезмәтләр кҥрсәтҥ таләп 

ителми. 
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методикасы турындагы 

мәгълҥматны да 

кертеп 

2.12. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында запрос 

биргәндә һәм андый хез-

мәтләрне кҥрсәтҥ нәтиҗә-

ләрен алганда чират 

кӛтҥнең максималь срогы 

Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру чират булганда – 15 

минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чират көтүнең 

максималь срогы 15 минуттан артырга тиеш түгел. 

 

2.13. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында запросны 

теркәҥ срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) көнне кергән запрос ял (бәйрәм) көн 

артыннан килүче эш көнендә теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелә торган 

биналарга, кӛтеп тору һәм 

мӛрәҗәгать итҥчеләрне 

кабул итҥ урыннарына, 

шул исәптән Россия 

Федерациясенең инва-

лидларны социаль яклау  

турындагы законнары 

нигезендә кҥрсәтелгән 

объектларга инвалидлар 

ӛчен ҥтҥне тәэмин итҥгә, 

андый хезмәтләрне  ҥрсәтҥ 

тәртибе турында визуаль, 

текстлы һәм мультимедиа 

мәгълҥматын урнаштыруга 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ янгынга каршы система һәм янгын сҥндерҥ 

системасы, документларны рәсмиләштерҥ ӛчен кирәкле 

мебель, мәгълҥмат стендлары белән җиһазландырылган бина һәм 

бҥлмәләрдә гамәлгә ашырыла. 

Инвалидларга муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ урынына тоткарлыксыз килҥ 

тәэмин ителә (биналарга уңайлы керҥ-чыгу һәм алар эчендә 

кҥченҥ). 

Муниципаль хезмәтләрне кҥрсәтҥ тәртибе турында визуаль, текстлы һәм 

мультимедиа мәгълҥматы мӛрәҗәгать итҥчеләргә уңайлы 

урыннарда урнаштырыла, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 

мӛмкинлекләрен исәпкә алып. 
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һәм рәсмиләштерҥгә 

2.15. Муниципаль 

хезмәтнең мӛмкинлеге һәм 

сыйфат кҥрсәткечләре , 

шул исәптән муниципаль 

хезмәт кҥрсәтелгәндә 

мӛрәҗәгать итҥченең 

вазыйфаи затлар белән 

ҥзара элемтәсе саны һәм 

аларның дәвамлылыгы, 

муниципаль хезмәтне 

дәҥләти һәм муниципаль 

хезмәтләр кҥрсәтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзәгендә, 

дәҥләти һәм муниципаль 

хезмәтләр кҥрсәтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзәгенең 

ераклашкан эш  

урыннарында алу 

мӛмкинлеге, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ барышы 

хакында мәгълҥмат алу 

мӛмкинлеге, шул исәптән 

мәгълҥмати-коммуникация 

технологияләрен 

кулланып.   

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең һәркем ӛчен мӛмкинлеге 

(доступность) кҥрсәткечләре булып тора: 

-Бҥлек бҥлмәсенең Кояшлы бульвар урамының 7 йортында урнашып 

җәмәгать транспорты ҥтәрлек зонада булуы; 

-белгечләрнең , шулай ук мӛрәҗәгать итҥчеләрдән документлар 

кабул итҥне гамәлгә ашыра торган бҥлмәләрнең кирәкле санда булуы; 

-мәгълҥмат стендларында, “Интернет” http://kaybici.tatarstan.ru  

челтәрендәге мәгълҥмат ресурсларында дәҥләти һәм муниципаль 

хезмәтләрнең Бердәм порталында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтәннәр белән бер ҥк дәрәҗәдә хезмәтләр алырга 

комачаулаучы киртәләрне җиңәргә ярдәм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмәт турында консультация алу, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гариза бирҥ, муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсен алу; 

- мәгълҥмат стендларында, муниципаль районның “Интернет” 

челтәрендәге http://kaybici.tatarstan.ru/ рәсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дәҥләти һәм муниципаль  хезмәтләрнең Бердәм 

порталында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләр 

порталында шәхси кабинет аша электрон рәвештә гариза бирҥ, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында мәгълҥмат алу, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алу мӛмкинлеге. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ сыйфаты тҥбәндәгеләрнең булмавы 

белән характерлана: 

-мӛрәҗәгать итҥчеләрдән документлар кабул итҥ һәм бирҥдә 

чиратларның; 
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- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срокларын бозуның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль хезмәткәрләрнең 

мӛрәҗәгать итҥчеләргә карата нәзакәтсезлегенә, илтифатсызлыгына 

шикаятьнең. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында запрос биргәндә һәм 

муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алганда муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

вазыйфаи затның һәм мӛрәҗәгать итҥченең бер мәртәбә ҥзара 

элемтәсе фаразлана. Элемтәнең дәвамлылыгы регламент белән 

тәгаенләнә. 

Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең кҥпфункцияле ҥзәгендә (алга 

таба – КФҤ) муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамәлгә ашыра. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында мәгълҥматны 

мӛрәҗәгать итҥче http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында (http://www.gosuslugi.ru), 

КФҤ тә алырга мӛмкин. 

 2.16. Электрон 

формада Муниципаль 

хезмәтләрне электрон 

формада алу 

 

 

 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 үтәлү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә үтәү үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәкләренең ераклашкан эш 

урыннарында үтәү үзенчәлекләре 
3.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ ҥз эченә тҥбәндәге процедураларны 

ала: 

1) мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һәм муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ; 

4)мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерҥ; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ; 

6) мӛрәҗәгать итҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирҥ. 

33.1.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча гамәлләр блок-схемасы 3 нче 

кушымтада кҥрсәтелгән.  

 

 3.2. Гариза бирҥчегә консультация бирҥ. 

 

3.2.1. Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультация алу ӛчен Башкарма комитетка шәхсән, телефон һәм (яки) электрон 

почта аша мӛрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бҥлек белгече мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм 

кҥрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мӛрәҗәгать итҥ кӛнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар составы буенча консультацияләр, 

тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр алу рӛхсәт  

 

3.3. Гариза кабул итҥ һәм теркәҥ. 

3.3.1. Мӛрәҗәгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында язма гариза тапшыра һәм әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә 

документларны бҥлеккә тапшыра. Документлар ерактан торып эш урыны аша 

тапшырылырга мӛмкин. Читтән торып эш урыннары исемлеге 4 нче санлы 

кушымтада китерелгән. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза электрон формада бҥлеккә 

электрон почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны 

теркәҥ билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

  

3.3.2. Гаризалар кабул итҥ алып баручы бҥлек белгече : 

мӛрәҗәгать итҥченең шәхесен билгеләҥ;  



 42 

мӛрәҗәгать итҥченең вәкаләтләрен тикшерҥ (Ышаныч Кәгазе буенча гамәлләр 

кылган очракта; 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерҥ, документларда 

буйсынучылар, дәгъвалар, сызган сҥзләр һәм башка тиешле тӛзәтҥләр булмау). 

Искәрмәләр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

     гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һәм теркәҥ; 

     мӛрәҗәгать итҥчегә тапшырылган документларның кҥчермәләрен 

тапшыру, керә торган номерга бирелгән документларны кабул итҥ датасы, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне ҥтәҥ датасы һәм вакыты турындагы тамга белән; 

    Башкарма комитет җитәкчесенә карап тикшерҥ ӛчен гариза җибәрҥ. 

    Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

    гаризалар һәм документлар кабул итҥ 15 минут эчендә; 

    гаризаны гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә теркәҥ. 

          Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә карауга 

юнәлдерелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирҥчегә кире 

кайтарылган документлар. 

 

     3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм гаризаны бҥлеккә җибәрә. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң 

бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.3.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрҥ. 

3.4.1. Бҥлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек 

системасы аша затның, аның гаилә әгъзаларының  Татарстан Республикасы 

территориясендә  аның булган (булмаган)   кҥчемсез милек объектлары турында 

бердәм дәҥләт кҥчемсез милек   реестрыннан ӛземтә сората.  

          Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында гариза кергән вакыттан алып бер эш кӛне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар. 

  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән 

мӛрәҗәгатьләр нигезендә мәгълҥматлар белән тәэмин итҥче белгечләр соралган 

документлар (мәгълҥмат) тапшыралар, яисә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълҥмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

          Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар ведомствоара 

электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән мӛрәҗәгатьләр нигезендә  ӛч эш кӛне 

эчендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: документлар (мәгълҥматлар) яки бҥлеккә 

җибәрелгән баш тарту турында белдерҥ. 

 

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги 

 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләҥ 

3.5.1. Бҥлек белгече мәгълҥматлар нигезендә: 

Рӛхсәт бирҥ яки рӛхсәт бирҥдән баш тарту турында карар кабул итә; 

Баш тартуга нигез булса, кире кагу турында җавап, нигез булмаса, гариза 

бирҥчегә    найм килешҥе буенча бина бирҥ турында җавап әзерли; 

Баш тартуга нигезләр булмаган очракта, гражданинга муниципаль  торак  

фондыннан найм килешҥе белән торак бинаны хезмәт итҥ ӛчен бирҥ  буенча 

Башкарма комитет   боерыгы проектын әзерли  ; 

Әзерләнгән проектны килештерҥ ӛчен юллый. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагылары башкарылганнан 

соң  бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла.. 

Процедураларның нәтиҗәсе: әзерләнгән проектны килештерҥгә юллау. 

3.5.2.  Боерыкны килештерҥгә җаваплы вазыйфаи зат әзерләнгән пооектны 

килештереп имза ӛчен  Башкарма комитет җитәкчесенә җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагысы башкарылганнан 

соң  бер  кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: рӛхсәт бирҥ һәм имзаланган рӛхсәт бирҥ турында 

боерык яки рӛхсәт бирҥдән баш тарту турында расланган боерык һәм рӛхсәт 

бирҥдән баш тарту турында имзаланган хат. 

 Процедураларның нәтиҗәсе:  килештерелгән боерык  проектын  Башкарма 

комитет җитәкчесенә җибәрҥ.     һәм Башкарма комитет мӛһере белән раслый яки 

рӛхсәт бирҥдән баш тарту турында боерыкны раслый һәм рӛхсәт бирҥдән баш тарту 

турында хат яза. Кул куелган документлар Бҥлек белгеченә җибәрелә. 

3.5.3.    Башкарма комитет җитәкчесе рӛхсәт бирҥ турында боерыкны раслый, 

рӛхсәт кәгазенә имза сала , бҥлеккә җибәрә.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагысы башкарылганнан 

соң  бер  кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе:  бҥлеккә җибәрелгән имзаланган боерык. 

 

3.6. Килешү төзү һәм Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бҥлек белгече боерык нигезендә : 

Хезмәт итҥ бинасы наймы килешҥе проектын әзерли   (алга таба – килешҥ);  

Килешҥ  проектын билгеләнгән тәртиптә килештерә һәм имзалый; 

Килешҥне килешҥләр журналына терки; 

Килешҥне гариза бирҥчегә имза куйдырып тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагысы башкарылганнан 

соң  ике  кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе:  гариза бирҥчегә тапшырылган килешҥ.    

3.6.2.  Гариза бирҥче килешҥне ӛч нӛсхәдә имзалый һәм  бҥлек белгеченә 

тапшыра.   
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Процедураның нәтиҗәсе: имзаланган килешҥ. 

3.6.3. Бҥлек белгече имзаланган килешҥләрне алгач,  гариза бирҥчегә хезмәт 

итҥ бинасы тапшыруның ӛч нӛсхә   актын бирә .Актны гариза бирҥче имзалагач, аңа 

актның һәм килешҥнең ике нӛсхәсе бирелә.    

Әлеге процедуралар   15 минут эчендә чират буенча башкарыла.   

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирҥчегә тапшырылган килешҥ һәм акт.   
 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

3.7.1.Мӛрәҗәгать итҥче КФҤләрдә муниципаль хезмәт алу ӛчен, КФҤнең 

ерактан урнашкан эш урынына мӛрәҗәгать итәргә хокуклы. 

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ КФҤ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

3.7.3. КФҤ  муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҤкә җибәрелә. 

3.8. Техник хаталарны тӛзәтҥ. 

3.8.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче 

бҥлеккә тапшыра: 

техник хаталарны тӛзәтҥ турында гариза (кушымта № 5); 

гариза бирҥчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кӛчкә ия документлар. 

Документта кҥрсәтелгән белешмәләрдә техник хаталарны тӛзәтҥ турында 

гариза  гариза бирҥче (вәкаләтле вәкил) шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән 

электрон почта аша), йә дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең бердәм 

порталы яисә кҥпфункцияле ҥзәге аша бирелә. 

3.8.2. Документлар кабул итҥ ӛчен җаваплы башкарма комитет белгече 

техник хаталарны тӛзәтҥ турында гариза кабул итә, теркәлгән документлар белән 

гариза яза. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Башкарма комитет белгеченә җибәрелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һәм хезмәт 

нәтиҗәсе булган документка тӛзәтмәләрне кертҥ максатларында әлеге 

Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм 

мӛрәҗәгать итҥчегә (вәкаләтле вәкилгә) техник хата булган документның 

оригиналын тартып алу белән шәхсән ҥзе имза сала яисә мӛрәҗәгать итҥчегә анда 

техник хата барлыгын кҥрсәтеп, почта аша юллый (электрон почта аша) 

документның тӛп нӛсхәсен тапшырганда документ алу мӛмкинлеге турында хат 

җибәрә (электрон почта аша). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата турында 

гариза алганнан соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирҥчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирҥчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерҥ, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының ҥтәлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарә органы 

вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләҥне ҥз 

эченә ала. 

Административ процедураларның ҥтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һәм 

килештерҥ. Тикшерҥ нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора. 

Билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерҥ; 

Билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының 

ҥтәлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥләр план нигезендә (җирле ҥзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мӛмкин. Тикшерҥләр уздырганда муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ (комплекслы 

тикшерҥләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, яисә мӛрәҗәгать 

итҥченең конкрет мӛрәҗәгате буенча. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә гамәлләр кылу буенча контрольне гамәлгә 

ашыру һәм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр ҥтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

җитәкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечләре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарә органының структур бҥлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Ҥткәрелгән тикшерҥләр нәтиҗәләре буенча гариза бирҥчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарә органы җитәкчесе мӛрәҗәгать итҥчеләрнең 

мӛрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшермәгән ӛчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарә органының структур бҥлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе 

урынбасары) әлеге Регламентның 3 бҥлегендә кҥрсәтелгән административ 

гамәлләрнең вакытында һәм (яки) тиешенчә башкарылмавы ӛчен җавап бирә. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

ашырыла торган) карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) ӛчен вазыйфаи затлар һәм 

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 
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оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә бҥлек 

эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм ышанычлы мәгълҥмат алу һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процессында 

мӛрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерҥ мӛмкинлеге аша 

гамәлгә 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 хезмәт кҥрсәтҥләрдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берәмлек советына 

Башкарма комитет хезмәткәрләренең гамәлләрен (гамәл кылмауларын) судка кадәр 

тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

Мӛрәҗәгать итҥче шикаять белән, шул исәптән тҥбәндәге очракларда да 

мӛрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында мӛрәҗәгать итҥченең соравын теркәҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын бозу; 

3) мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар таләп итҥ; 

4) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белән 

каралган документларны кабул итҥдән баш тарту, мӛрәҗәгать итҥчедә; 

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

ителгән Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Мамадыш 

муниципаль районының башка норматив хокукый актлары белән каралмаган булса, 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә 

мӛрәҗәгать итҥчедән тҥләҥ таләп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгән 

документларда муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә җибәрелгән хаталарны тӛзәтҥдән 

баш тарту яисә мондый тӛзәтҥләрнең билгеләнгән срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кәгазьдә яки электрон формада язмача бирелә. 

 

5.3. Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мәгълҥмати-телекоммуникация 

челтәре, Мамадыш муниципаль районының рәсми сайты аша җибәрелергә мӛмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль 

хезмәтләр бердәм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дәҥләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мӛрәҗәгать итҥченең шәхси кабул итҥе вакытында кабул ителергә мӛмкин. 
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Шикаятьне карау срогы-теркәлгән кӛннән алып унбиш эш кӛне эчендә. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның 

вазыйфаи затына мӛрәҗәгать итҥчедән документлар кабул итҥдән баш тартуы яисә 

җибәрелгән мӛһер һәм хаталарны тӛзәтҥдә яисә билгеләнгән срокта мондый 

тӛзәтмәләргә шикаять биргән очракта - аны теркәгән кӛннән соң биш эш кӛне 

эчендә. 

Шикаятьтә тҥбәндәге мәгълҥматны ҥз эченә ала: 

1) хезмәт кҥрсәтҥче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, шикаять 

белдерелә торган карарларның һәм гамәлләрнең (гамәл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшәҥ урыны турында мәгълҥмат - физик зат яисә исеме, мӛрәҗәгать 

итҥченең урнашу урыны турында мәгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтә ӛчен 

телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һәм җавап 

бирҥчегә җибәрелергә тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау), муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның 

вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр, кҥпфункцияле ҥзәк хезмәткәре, 

кҥпфункцияле ҥзәк хезмәткәре, кҥп функцияле ҥзәк хезмәткәре, оешмалар 

хезмәткәрләренең гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы 

документларның кҥчермәләре куелырга мӛмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып 

бирелә торган документлар исемлеге китерелә. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет җитәкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

 1) шикаятьне, шул исәптән хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән документларны тӛзәтҥ, гариза бирҥчегә 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә, шулай ук 

башка рәвешләрдә дә канәгатьләндерә; 

 2) шикаятьне канәгатьләндерҥдән баш тарта. 

 Әлеге пунктта кҥрсәтелгән карар кабул ителгән кӛннән соң килҥче 

кӛннән дә соңга калмыйча мӛрәҗәгать итҥчегә язма рәвештә һәм мӛрәҗәгать 

итҥченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, шикаять карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Кушымта  №1 

 

   
(муниципаль берәмлек исеме  ) 

 

___________________________________________

_________________________ (алга таба-гариза 

бирүче). 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 
мәгълүматлары, яшәү урыны буенча теркәлү, 
телефон). 
  

 

 

муниципаль  торак  фондыннан найм килешҥе белән торак бинаны  

хезмәт итҥ ӛчен бирҥгә 

ГАРИЗА 

 найм килешҥе белән мәйданы ____ кв.м. булган торак бина бирҥегезне 

сорыйм.    

Торак бинаның урнашу урыны : муниципаль район (шәһәр  округы), торак 

пункт____________________ур.________________ й. ________.  

Гаризага тҥбәндәге сканерланган документлар теркәлә: 

1) гариза бирҥче һәм аның гаилә әгъзаларының шәхесен раслаучы 

документлар; 

2) затның, аның гаилә әгъзаларының  Татарстан Республикасы 

территориясендә  аның булган      кҥчемсез милек объектлары турында бердәм 

дәҥләт кҥчемсез милек   реестрыннан ӛземтә (гариза бирҥче тарафыннан 

мӛстәкыйль тапшырылырга мӛмкин); 

3) бердәм дәҥләт кҥчемсез милек   реестры алып баручы вәкилдән 20__ елның 

1гыйнварына затның, аның гаилә әгъзаларының кҥчемсез милек  объектларына 

хокук рәсмиләштерелмәгән булуы турында белешмә  ; 

4) тиешле  дәҥләт органы,   Татарстан Республикасы  дәҥләт унитар  

предприятиясе, Татарстан Республикасы  дәҥләт учреждениесе җитәкчесе 

ходатайствосы; 

5)  хезмәт килешҥе яисә  хезмәт итҥ  контракты кҥчермәсе; 

6) хезмәт кенәгәсе кҥчермәсе. 

Соратып алганда докуменларның кҥчерелмәләренең тӛп нӛсхәләрен 

тапшырырга ризалык бирәм. 

       
(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта  №2  

 

 

Канунчылык һәм башка    норматив  хокукый  актлар белән  муниципаль  

хезмәт күрсәтү ӛчен гариза бирүче тарафыннан тапшырылырга тиешле 

документлар исемлеге  

  

1) гариза бирҥче һәм аның гаилә әгъзаларының шәхесен раслаучы 

документлар; 

2) затның, аның гаилә әгъзаларының  Татарстан Республикасы 

территориясендә  аның булган      кҥчемсез милек объектлары турында бердәм 

дәҥләт кҥчемсез милек   реестрыннан ӛземтә (гариза бирҥче тарафыннан 

мӛстәкыйль тапшырылырга мӛмкин); 

3) бердәм дәҥләт кҥчемсез милек   реестры алып баручы вәкилдән 20__ елның 

1гыйнварына затның, аның гаилә әгъзаларының кҥчемсез милек  объектларына 

хокук рәсмиләштерелмәгән булуы турында белешмә  ; 

4) тиешле  дәҥләт органы,   Татарстан Республикасы  дәҥләт унитар  

предприятиясе, Татарстан Республикасы  дәҥләт учреждениесе җитәкчесе 

ходатайствосы; 

5)  хезмәт килешҥе яисә  хезмәт итҥ  контракты кҥчермәсе; 

6) хезмәт кенәгәсе кҥчермәсе. 
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Кушымта №3  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтү дәвамчанлыгы 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 

 

Ераклашкан эш урыннары   исемлеге   һәм документларны кабул итҥ  графигы 

 

№ 

п/п 

Ераклашкан эш 

урыны урнашуы 

Хезмәт кҥрсәтелә торган торак 

пунктлар 

Документлар 

кабул итҥ 

графигы 

1 Олы Кайбыч ав.,  . 

Кояшлы бульвар ур.,  

15й. 

Олы Кайбыч,  Иске Чәчкап,   

Афанасьевка,   Симәки,   Багай,   

Салтыйган ,   Арыслан,   

Кулабердино, Борындык ,   

Шҥширмә, Зур Русак , Кече  

Русак , Чукри-Алан,   Бушанчы, 

Зур Подберезье, Кече Подберезье,   

Сосновка,   Каргалы,   Плетени, 

Колаңгы т/юл ст. п.,  Беляево,   Т. 

Колаңгы,   Кошман , Русак  

урманчылыгы пос.,   Кече Мәме,   

Имәнле Бортас,   Малалла, Яңа 

Патрикеево пос.,   Мәлки, Кыр 

Буасы, Иске Буа,   Байморза,  

Мӛрәле, Зур Колаңгы,   

Надеждино,   Муратово,   

Кичкеево,   Репьевка,   Ч.Ключи, 

Иске  Тәрбит  , Соравыл,   

Камыллы,   Ульянково,   

Корноухово,   Воскресенское,   

Победа,   Федоровское,   Хуҗа 

хәсән,   Александровка,   

Кушкуль,   Турминск ,  Чҥти,   

Олы Тәрбит, Бҥәле,   Бәрлебаш,   

К. Кайбыч,    Морза  Бәрлебашы 

дҥш, чәрш, җ. 

– 8.00- 17.00 

сиш, пәнҗ –

8.00–19.00 

шим. – 8.00-

13.00 

2 Зур  Подберезье ав., 

Ирек мәйданы ур.,  

31й. 

Зур Подберезье, Кече Подберезье,   

Сосновка,   Каргалы,   Плетени,  

Мәлки, Кыр Буасы, Иске Буа,   

Байморза,   Зур Колаңгы,   

Надеждино,   Муратово,   

Кичкеево,   Репьевка,   Ч.Ключи, 

Иске  Тәрбит  , Соравыл,   

дҥш, чәрш, җ. 

– 8.00- 15.00 
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Камыллы,   Ульянково,   

Корноухово,   Воскресенское,   

Победа, Хуҗа хәсән,   

Александровка,   Кушкуль,   

Турминск , Чҥти,   Олы Тәрбит 

3 Чҥти ав.,   Кооператив  

ур,  37й. 

Мәлки, Кыр Буасы, Иске Буа,   

Байморза,   Зур Колаңгы,   

Надеждино,   Муратово,   

Кичкеево,   Репьевка,   Ч.Ключи, 

Иске  Тәрбит , Соравыл,   

Камыллы,   Ульянково,   

Корноухово,   Воскресенское,   

Победа, Хуҗа хәсән,   

Александровка,   Кушкуль,   

Турминск , Чҥти, Олы Тәрбит 

дҥш, чәрш, җ. 

– 8.00- 15.00 

 





Приложение №5 

 

Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 

 башкарма комитеты җитәкчесенә  

________________________ 

________________________________________________                           

________________________                                                                                                                                                             

 

Техник хатаны тӛзәтҥ турында гариза 

Сездән муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм: 

____________________________________________________________________ 

(Кҥрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

Язылган:______________________________________________________________ 

Дӛрес 

мәгълҥмат:___________________________________________________________ 

 

 Җибәрелгән хатаны тӛзәтҥегезне сорыйм: 

Тҥбәндәге документларны терким: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Техник хаталарны тӛзәтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгән 

очракта мондый карарны җибәрҥегезне тҥбәндәге юл белән җибәрҥегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибәрҥ юлы белән:_____________________ 

расланган кҥчермә рәвешендә кәгазьдә почта аша тҥбәндәге адрес буенча: 

______________________________________________________________________ 

Шәхсән мәгълҥматларны эшкәртҥгә (муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ кысаларында 

шәхси мәгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгәртҥ), 

куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси 

мәгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мәгълҥматларны эшкәртҥ ӛчен 

кирәкле бҥтән гамәлләр кабул итҥне дә кертеп) мин тәкъдим итә торган затның 

ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

максатларында алар нигезендә карарлар кабул итҥне дә кертеп, раслыйм. 

Минем шәхесемә кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгән мәгълҥматлар 

дӛрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның 

кҥчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры 

килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дӛрес мәгълҥматлар 

кҥрсәтелгән. 

 Телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләҥ буенча 

сораштыруда катнашырга ризалык бирәм: _______________________. 

______________ _________________ ( ________________) 

 (дата) (имза) (Ф. И. О.)
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Кушымта 

(белешмә)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитәкчесе 
8(84370) 2-11-04 Aleksey.Makarov@tatar.ru 

 Башкарма комитет эшләре 

белән идарә итҥче 
8(84370) 2-11-21 Daniya.Badertdinova@tatar.ru 

Бҥлек башлыгы   (84370) 2-10-98 Bulat.Salahovv@tatar.ru 

Бҥлек белгече  8(84370) 2-11-34 Yuliya.Kraynova@tatar.ru 

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

Башлык 8(84370) 2-11-00 Kaybicy.Admin@tatar.ru 
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Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 

 Башкарма комитетының  

2019 елның 29 маендагы  

253 номерлы карарына 

 кушымта  №3 

 

Социаль  найм  килешүе белән бирелгән торак биналарны алмаштыру  

буенча документлар рәсмиләштерү  буенча   муниципаль хезмәт  күрсәтү 

административ  регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1  

Әлеге муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең административ регламенты (алга таба 

– Регламент) социаль  найм  килешҥе белән бирелгән торак биналарны 

алмаштыру  буенча документлар рәсмиләштерҥ  буенча   муниципаль хезмәт  

кҥрсәтҥнең  стандартын һәм тәртибен билгели.   

 1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 

булган  физик затлар   (алга таба – мӛрәҗәгать итҥче). 

1.3 Муниципаль хезмәтләр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсәтелә кҥрсәтелә   (алга таба – 

Башкарма комитет). 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның  

инфраструктур ҥсеш бҥлеге (алга таба  - Бҥлек).   

 1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы 

бульвар ур.,  7й. 

Бҥлекнең урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы бульвар ур.,  7й.. 

Эш графигы:  

Дҥшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял кӛннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

Белешмә ӛчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шәхесне билгеләҥче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълҥмати – телекоммуникацион 

“Интернет” челтәре адресы: (алга таба –   «Интернет» челтәре): 

(http://kaybici.tatarstan.ru/). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча мәгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хәбәр ителә.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтәре аша 

(http://kaybici.tatarstan.ru/); 

3) Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  
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 4)Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлектә): 

-  телдән мӛрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

 - язмача (шулай ук электрон документ формасында) мӛрәҗәгать – почта 

аша кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ буенча мәгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр тҥбәндәге Федераль законнар нигезендә 

кҥрсәтелә: 

Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендә чыккан 188-ФЗ номерлы   

Торак кодексы (РФ законнары җыентыгы, 03.01.2005, №1 (1 кисәк), 14 маддә) 

(алга таба – РФ ТК); 

2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында” №131-ФЗ номерлы Федераль закон  

(РФ законнары җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 маддә); 

2010 елның 27 июлендәге “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне 

оештыру турында” 210-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары җыентыгы, 

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

Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында "2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ 

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

03.08.2004); 

15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткән Татарстан 

Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – Устав); 

  13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезләмә (алга таба –   БК 

турындагы Нигезләмә) ;  

20.06.2014 №296 Башкарма комитет житәкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезләмә); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан 

расланган эчке хезмәт тәртибе турында кагыйдәләр. (алга таба – Кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта тҥбәндәге атама һәм билгеләмәләр файдаланыла: 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле ҥзәгенең 

ераклашкан эш урыны – 2012 елның 22 декабрендә Россия Федерациясе 

Хӛкҥмәтенең “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле 

ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында” 1376 номерлы 

карары белән расланган дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр 

кҥпфункцияле ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 

нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) 

шәһәр яки авыл җирлегендә тӛзелгән дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр 

кҥпфункцияле ҥзәгенең территория ягыннан аерымланган структура бҥлекчәсе 

(офисы);  
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техник хата – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан җибәрелгән 

һәм документка кертелгән (муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең нәтиҗәсенә) 

мәгълҥматларга тәңгәл булмауга, алар нигезендә кертелгән мәгълҥматларның 

документлардагы мәгълҥматларга туры килмәвенә китерҥче ялгыш (ялгышлык 

белән җибәрелгән хәреф, сҥз хатасы, грамматик яки арифметик хата яисә шуларга 

охшаш ялгышлыклар).  

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза дигәндә 

(алга таба – гариза) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында таләп аңлашыла (2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддәсенең 2 

пункты). Гариза стандарт бланкка тутырыла (кушымта №1). 
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  2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

     

 

Муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

стандартына таләпләр исемлеге  
Таләпләр стандартының эчтәлеге  

Таләп һәм хезмәт күрсәтүне 

билгеләүче норматив акт  

  2.1. Муниципаль хезмәтнең 

исеме 

 

Социаль  найм  килешҥе белән бирелгән торак 

биналарны алмаштыру  буенча документлар 

рәсмиләштерҥ   

РФ ТК  

 2.2.Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче җирле 

ҥзидарәнең башкарма-боеручы  

органының исеме 

 

 Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы Башкарма комитеты  

    

  

 Башкарма комитет турында 

Нигезләмә 

Бҥлек турында Нигезләмә 

 2.3. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ 

нәтиҗәсен тасвирлау 

 

Торак биналарны алмаштыру  буенча килешҥ. 

Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне  кире кагу 

турында карар 

РФ ТК  

 2.4. Муниципаль хезмәт кҥр-

сәтҥ срогы, шул исәптән муници-

паль хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы 

оешмаларга мӛрәҗәгать итҥнең 

зарурлыгын исәпкә алып, әгәр 

туктату мӛмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында кҥздә 

тотылган булса, шул очракта 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне 

  Социаль  найм  килешҥе  буенча торак алуга 

исәпкә кую гариза биргәннән соң 13 кӛн эчендә  

  

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын туктату 

каралмаган   
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туктату срогы   

2.5. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен закон чыгаручы яки 

бҥтән норматив хокукый 

актлар нигезендә зарури 

документларның, шулай ук 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

кирәкле һәм мәҗбҥри булган 

мӛрәҗә-гать итҥче тәкъдим итәргә 

тиешле хезмәтләр-нең,аларны 

мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

алу, шул исәптән электрон 

рәвештә алу, аларны бирҥ 

ысулларының тулы 

исемлеге 

1) гариза; 

2) паспорт һәм шәхесне таныклаучы   документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (мӛрәҗә-

гать итҥче исеменнән вәкил эш итсә); 

4) гариза бирҥче һәм аның гаилә әгъзаларының 

торак бина куллануга хокук турындагы документ 

кҥчермәләре (килешҥ, ордер, торак бина бирҥ 

турында карар һ.б. документлар); 

5) гражданин –мӛрәҗәгать итҥче гаиләсе  составы 

тур. документ кҥчермәләре   (туу тур. таныклык, 

никах рәсмиләштерҥ таныклыгы, уллыкка (кызлыкка) 

алу документы, гаилә әг ҥзасы дип тану тур. суд 

карары   һ.б.); 

6) йорт кенәгәсеннән ӛземтә (документ выдается 

коммерцияле оешма тарафыннан бирелсә); 

7)   катлар (булса) планы һәм  экспликация белән 

БТИ техник   паспортларыннан  ӛземтә.   

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу ӛчен гариза 

бланкын мӛрәҗәгать итҥче Башкарма комитетка 

шәхсән мӛрәҗәгать иткәндә алырга мӛмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм аңа теркәлә торган  документлар  

мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан кәгазьдә тҥбәндәге 

ЖК РФ 
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юллар белән тапшырыла   (юллана) ала: 

шәхсән (ышанычнамә нигезендә эш итҥче зат 

тарафыннан); 

почта аркылы.   

Гариза һәм документлар шулай ук  мӛрәҗәгать 

итҥче тарафыннан   кӛчәйтелгән югары квалифика-

цияле электрон култамга белән имзаланган электрон 

документ рәвешендә гомумфайдаланыла торган 

мәгълҥмати-телекоммуникация челтәре, шул исәптән 

Интернет мәгълҥмати- телекоммуникация челтәре 

һәм дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм 

порталы аша да тапшырылырга (җибәрелергә) 

мӛмкин. 

2.6. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен норматив хокукый актлар 

нигезендә зарур булган дәҥләт 

органнары, җирле ҥзидарә 

органнары һәм бҥтән оешмалар 

карамагындагы һәм мӛрәҗәгать 

итҥче тапшырырга хаклы 

документларның тулы исемлеге, 

шулай ук мӛрәҗәгать итҥчеләр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исәптән электрон 

формада, аларны тапшыру 

тәртибе; әлеге документлар алар 

кара-магында булган дәҥләт 

органы, җирле ҥзидарә органы 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) бердәм дәҥләт кҥчемсез милек   реестрыннан 

соңгы биш елда кҥчемсез милек  объектына хокуклар 

кҥчҥ турында  мәгълҥматлар(эшкә яраклы һәр гаилә 

әгъәасы ӛчен); 

2) йорт кенәгәсеннән өземтә; (документ җирле 

үзидарә  органы тарафыннан бирелгәндә). 

Мӛрәҗәгать итҥче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе 

әлеге Регламентның 2.5 пунктында тәгаенләнгән. 

Мӛрәҗәгать итҥчедән дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм бҥтән оешмалар 

карамагындагы югарыда санап кителгән 

документларны таләп итҥ тыела.  

Югарыда кҥрсәтелгән мәгълҥматларны ҥз эченә 
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яисә оешма алган документларны мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

тапшырмау мӛрәҗәгать итҥчегә хезмәт кҥрсәтмәҥгә 

нигез булып тора алмый. 

 2.7. Аларны килештерү 

(муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган тарафыннан гамәлгә ашы-

рыла) норматив хокукый актларда 

күздә тотылган очракларда хезмәт 

күрсәтү өчен таләп ителә торган 

дәүләт хакимияте органнарының 

(җирле үзидарә органнарының) 

һәм аларның структура 

бүлекчәләренең исемлеге 

  Килештерү таләп ителми  

 2.8. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури 

документларны кабул итҥне кире 

кагу ӛчен нигезләрнең тулы 

исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру;  

2)Тапшырылган документларның әлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсәтелгән 

документлар исемлегенә туры килмәве; 

3)Гаризада һәм гаризага теркәлгән документларда 

эчтәлекләрен бер мәгънәдә аңлатырга мӛмкинлек 

бирмәҥче искәртелмәгәнтӛзәтҥләр, җитди бозылулар 

булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату яки кире кагу 

ӛчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Хезмәт кҥрсәтҥне туктату ӛчен нигезләр кҥздә 

тотылмый. 

Кире кагу ӛчен нигезләр: 

1) гариза бирҥче тарафыннан гариза бирҥ бурычы 
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белән йӛкләнгән документлар тапшырылмаган яки 

тапшырылган документларда тулы бу яки дӛрес 

булмпгпн мәгълҥматлар; 

 2) Ведомствоара запроска муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен тиешле документлар булмавы турында 

дәҥләт хакимияте органы, җирле ҥзидарә органы яки 

ведомство астындагы орган җавабы, әгәр мондый 

документ мӛрәҗәгат җитҥче инициативасы белән 

тапшырылмаган булса; 

3) алмаштылучы торакны алучыга карата      

социаль  найм килешҥен ӛзҥ яки ҥзгәртҥ турында иск 

бирелгән; 

4) алмаштылучы торакны куллану хокукы суд 

тәртибендә раслана; 

5) алмаштылучы торак билгеләнгән тәртиптә 

яшәргзә яраксыз дип танылган; 

6) йортны сҥтҥ яки башка максатларда куллану 

турында карар кабул ителгән; 

7) Йортны   капиталь  ремонтлау һәм (яки) бу 

йорттагы торак бҥлмәләрне яңача планлаштыру 

турында карар кабул ителгән; 

8) алмаштыру нәтиҗәсендә  коммуналь  фатирга   

авыр формадагы хроник авыру булган гражданин 

кертелә.  

 2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен алынучы дәүләт пошлинасы 

һәм бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

 Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  



 11 

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен зарури һәм мәҗбүри 

булган муниципаль хезмәт күрсә-

тү өчен алынучы түләүнең тәрти-

бе, күләме һәм түләтү нигезе, ан-

дый түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы мәгълү-

матны да кертеп  

 Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос биргәндә 

һәм андый хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

көтүнең максималь срогы  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират көтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел. 

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

   Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) көнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) көн артыннан килүче эш көнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелә торган биналарга, 

кӛтеп тору һәм мӛрәҗәгать 

итҥчеләрне кабул итҥ урынна-

рына, шул исәптән Россия 

Федерациясенең инвалидларны 

социаль яклау  турындагы 

законнары нигезендә кҥрсәтел-гән 

объектларга инвалидлар ӛчен 

ҥтҥне тәэмин итҥгә, андый 

хезмәтләрне  ҥрсәтҥ тәртибе 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ янгынга каршы 

система һәм янгын сҥндерҥ системасы, 

документларны рәсмиләштерҥ ӛчен кирәкле мебель, 

мәгълҥмат стендлары белән җиһазландырылган бина 

һәм бҥлмәләрдә гамәлгә ашырыла. 

Инвалидларга муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

урынына тоткарлыксыз килҥ тәэмин ителә (биналарга 

уңайлы керҥ-чыгу һәм алар эчендә кҥченҥ). 

Муниципаль хезмәтләрне кҥрсәтҥ тәртибе 

турында визуаль, текстлы һәм мультимедиа 

мәгълҥматы мӛрәҗәгать итҥчеләргә уңайлы 
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турында визуаль, текстлы һәм 

мультимедиа мәгълҥматын 

урнаштыруга һәм рәсмиләштерҥгә 

урыннарда урнаштырыла, шул исәптән 

инвалидларның чикләнгән мӛмкинлекләрен исәпкә 

алып. 

2.15. Муниципаль хезмәтнең 

мӛмкинлеге һәм сыйфат 

кҥрсәткечләре , шул исәптән 

муниципаль хезмәт кҥрсәтелгәндә 

мӛрәҗәгать итҥченең вазыйфаи 

затлар белән ҥзара элемтәсе саны 

һәм аларның дәвамлылыгы, 

муниципаль хезмәтне дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ-

нең кҥпфункцияле ҥзәгендә, 

дәҥләти һәм муниципаль 

хезмәтләр кҥрсәтҥнең кҥпфунк-

цияле ҥзәгенең ераклашкан эш  

урыннарында алу мӛмкинлеге, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

барышы хакында мәгълҥмат алу 

мӛмкинлеге, шул исәптән 

мәгълҥмати-коммуникация 

технологияләрен кулланып.   

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең һәркем ӛчен 

мӛмкинлеге (доступность) кҥрсәткечләре булып тора: 

-Бҥлек бҥлмәсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җәмәгать транспорты ҥтәрлек 

зонада булуы; 

-белгечләрнең , шулай ук мӛрәҗәгать итҥчеләрдән 

документлар кабул итҥне гамәлгә ашыра торган 

бҥлмәләрнең кирәкле санда булуы; 

-мәгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  

челтәрендәге мәгълҥмат ресурсларында дәҥләти 

һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең ысуллары, тәртибе 

һәм сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтәннәр белән бер ҥк дәрәҗәдә 

хезмәтләр алырга комачаулаучы киртәләрне җиңәргә 

ярдәм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмәт турында 

консультация алу, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсен алу; 

- мәгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

“Интернет” челтәрендәге http://kaybici.tatarstan.ru/ 

рәсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дәҥләти һәм муниципаль  
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хезмәтләрнең Бердәм порталында муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥнең ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында шәхси кабинет 

аша электрон рәвештә гариза бирҥ, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында мәгълҥмат алу, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алу 

мӛмкинлеге. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ сыйфаты 

тҥбәндәгеләрнең булмавы белән характерлана: 

-мӛрәҗәгать итҥчеләрдән документлар кабул итҥ 

һәм бирҥдә чиратларның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срокларын бозуның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаятьнең; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мӛрәҗәгать итҥчеләргә карата 

нәзакәтсезлегенә, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында запрос 

биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алганда 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче вазыйфаи затның һәм 

мӛрәҗәгать итҥченең бер мәртәбә ҥзара 

элемтәсе фаразлана. Элемтәнең дәвамлылыгы 

регламент белән тәгаенләнә. 

Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

кҥпфункцияле ҥзәгендә (алга таба – КФҤ) 
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муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамәлгә 

ашыра. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында 

мәгълҥматны мӛрәҗәгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тә алырга мӛмкин. 

 2.16. Электрон формада 

Муниципаль хезмәтләрне 

электрон формада алу 

 

  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/) 
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәлү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә үтәү үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәкләренең ераклашкан эш 

урыннарында үтәү үзенчәлекләре 

3.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ ҥз эченә тҥбәндәге процедураларны 

ала: 

1) мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һәм муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ; 

4)мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерҥ; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ; 

6) мӛрәҗәгать итҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирҥ. 

33.1.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча гамәлләр блок-схемасы 2 нче 

кушымтада кҥрсәтелгән. 

3.2. Гариза бирҥчегә консультация бирҥ. 

3.2.1. Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультация алу ӛчен Башкарма комитетка шәхсән, телефон һәм (яки) электрон 

почта аша мӛрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бҥлек белгече мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм 

кҥрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мӛрәҗәгать итҥ кӛнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар составы буенча консультацияләр, 

тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр.    

 

3.3. Гариза кабул итҥ һәм теркәҥ. 

3.3.1. Мӛрәҗәгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында язма гариза тапшыра һәм әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә 

документларны бҥлеккә тапшыра. Документлар ерактан торып эш урыны аша 

тапшырылырга мӛмкин. Читтән торып эш урыннары исемлеге 4 нче санлы 

кушымтада китерелгән. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза электрон формада бҥлеккә 

электрон почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны 

теркәҥ билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥ алып баручы бҥлек белгече: 

мӛрәҗәгать итҥченең шәхесен билгеләҥ;  
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мӛрәҗәгать итҥченең вәкаләтләрен тикшерҥ (Ышаныч Кәгазе буенча гамәлләр 

кылган очракта; 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерҥ, документларда 

буйсынучылар, дәгъвалар, сызган сҥзләр һәм башка тиешле тӛзәтҥләр булмау). 

Искәрмәләр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һәм теркәҥ; 

     мӛрәҗәгать итҥчегә тапшырылган документларның исемлеген һәм алу 

датасын кҥрсәтеп расписка бирҥ.   

Башкарма комитет җитәкчесенә карап тикшерҥ ӛчен гариза җибәрҥ. 

Документлар алуны кире кагу ӛчен нигез булса, Бҥлек  белгече мӛрәҗәгать 

итҥчегә  гаризаны теркәҥ ӛчен каршылыклар булуын хәбәр итә   документларны 

ачыкланган сәбәпләрне язмача кҥрсәтеп кире кайтара.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

    гаризалар һәм документлар кабул итҥ 15 минут эчендә; 

    гаризаны гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә теркәҥ. 

    Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә карауга 

юнәлдерелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирҥчегә кире 

кайтарылган документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм гаризаны бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.3.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрҥ. 

3.4.1. Бҥлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек 1) 

бердәм дәҥләт кҥчемсез милек   реестрыннан соңгы биш елда кҥчемсез милек  

объектына хокуклар кҥчҥ турында  мәгълҥматлар(эшкә яраклы һәр гаилә әгъәасы 

ӛчен); 

2) йорт кенәгәсеннән ӛземтә; (документ җирле ҥзидарә  органы тарафыннан 

бирелгәндә). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе:   җибәрелгән запрос. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән 

мөрәҗәгатьләр нигезендә мәгълүматлар белән тәэмин итүче белгечләр соралган 

документлар (мәгълүмат) тапшыралар, яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

          Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар түбәндәге срокларда 

башкарыла: 



 17 

  

Росреестр белгечләре җибәргән документлар (мәгълҥматлар) буенча ӛч эш 

кӛненнән дә артмый; 

Башка юнәлешләр буенча - эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар (мәгълүматлар) яки бүлеккә 

җибәрелгән баш тарту турында белдерү. 

  

 

3.5.   Документларны  комиссия тарафыннан карау. 

 

3.5.1. Бҥлек белгече: 

тапшырылган документлардагы мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерә; 

исәп эшен рәсмиләштерә   (барлык документларны аерым папкага 

комплектацияли); 

хезмәт кҥрсәтҥне туктату яки кире кагу ӛчен нигезләрнең булуын тикшерә .  

Хезмәт кҥрсәтҥне туктату яки кире кагу ӛчен нигезләр булса,  Бҥлек белгече 

хезмәт кҥрсәтҥдән баш тарту турында хат әзерли. Бу бәяләмә хаты  исәп эшенә 

теркәлә; 

Гаиләләрнең исәп эшен җәмәгать торак комиссиясенә (алга таба– 

комиссия)юллау.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар  запроска җавап 

алынганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе:   комиссия каравына җибәрелгән исәп эше.  

3.5.2. Комиссия секретаре мӛрәҗәгать итҥченең торак шартларын тикшерҥ 

эшен оештыра. Комиссия әгъзаларына утырыш кӛне турында хәбәр итә.     

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар документлар  кергәннән 

соң 1 көн эчендә үтәлә. 

Процедураларның нәтиҗәсе:   комиссия әгъзаларына утырыш кӛне турында 

хәбәр итҥ. 

3.5.3. Комиссия ҥз утырышында исәп эшләрен карый һәм алмаштыруга рӛхсәт 

бирҥяки кире кагу турында карар кабул итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура комиссия утырышы кӛнне 

башкарыла.   

Процедураларның нәтиҗәсе:  исәпкә алу яки исәпкә алуны кире кагу турында 

карар.  

3.5.4. Комиссия секретаре   комиссия карарын 2 нӛсхә беркетмә рәвешендә 

рәсмиләштерә в форме протокола (2 экземпляра) һәм    комиссия әгъзаларына 

имзалауга тапшыра. 

Процедура утырыш кӛнне башкарыла.   

Процедураларның нәтиҗәсе:  имзалауга тапшырылган карар.  

3.5.5. комиссия әгъзалары беркетмәне имзалый һәм сәркатипкә тапшыра.   

Процедура утырыш кӛнне башкарыла.   

Процедураларның нәтиҗәсе:  комиссия әгъзаларына имзалаган бәяләмә.   

3.5.6. Комиссия секретаре   беркетмәне исәп эше белән бергә Бҥлек белгеченә  

юллый.  
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура карар чыкканнан соң бер кӛн 

эчендә башкарыла.   

Процедураларның нәтиҗәсе: исәп эше белән бергә Бҥлек белгеченә юлланган  

беркетмә. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ. 

3.6.1. Бҥлек белгече алмаштыру   комиссия тарафыннан рӛхсәт ителгән 

очракта: 

  килешҥ проекты әзерли; 

алмаштыруга рӛхсәт боерыгы   проектын әзерли    (алга таба – боерык).   

Комиссия тарафыннан рӛхсәт бирҥ кире кагылса, кире кагу турында хат 

проекты (алга таба-  хат) әзерләнә һәм килештерҥгә юллана.   

 Процедураларның нәтиҗәсе:  Бҥлек башлыгына имзалауга юлланган 

документ   проекты.   

3.6.2. Бҥлек башлыгы  боерык проектын    (хат) килештерә һәм  Башкарма 

комитет җитәкчесенә имзалауга юибәрә.    

3.6.3. Башкарма комитет җитәкчесе килешҥ яки хатны имзалый һәм Бҥлеккә 

юллый.   

  3.6.1- 3.6.3подпунктлары белән билгеләнгән процедуралар беркетмә һәм исәп 

эше кергәннән соң бер кӛн эчендә башкарыла.    

Процедура  нәтиҗәсе:  расланган боерык яки хат  проекты.   

 

3.7. Мӛрәҗәгать итҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен тапшыру. 

 

3.7.1. Бҥлек белгече торак алмаштыру буенча килешҥне терки һәм бирә.   

  Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ кире кагылганда   мӛрәҗәгать итҥчеләргә 

сәбәпләре кҥрсәтелгән хат белән , шулай ук телефон яки электронной почта аша 

хәбәр ителә. 

Әлеге процедуралар: 

  Килешҥне тапшыру - мӛрәҗәгать итҥче килгән кӛндә; 

хезмәт кҥрсәтҥ кире кагылу турында хат җибәрҥ – хат имзалаган кӛнне. 

Процедураның нәтиҗәсе:  мӛрәҗәгать итҥчегә тапшырылган килешҥ яки хат.      

 

3.8. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

3.8.1.Мӛрәҗәгать итҥче КФҤләрдә муниципаль хезмәт алу ӛчен, КФҤнең 

ерактан урнашкан эш урынына мӛрәҗәгать итәргә хокуклы. 

3.8.2. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ КФҤ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

3.8.3. КФҤ  муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҤкә җибәрелә. 

 

3.9.   Техник хаталарны тӛзәтҥ. 

3.9.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче 

бҥлеккә тапшыра: 
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техник хаталарны тӛзәтҥ турында гариза (кушымта № 5); 

гариза бирҥчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кӛчкә ия документлар. 

Документта кҥрсәтелгән белешмәләрдә техник хаталарны тӛзәтҥ турында 

гариза  гариза бирҥче (вәкаләтле вәкил) шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән 

электрон почта аша), йә дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең бердәм 

порталы яисә кҥпфункцияле ҥзәге аша бирелә. 

3.9.2. Документлар кабул итҥ ӛчен җаваплы Бҥлек белгече техник 

хаталарны тӛзәтҥ турында гариза кабул итә, теркәлгән документлар белән гариза 

яза. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Бҥлек белгеченә җибәрелгән кабул ителгән һәм 

теркәлгән гариза. 

3.9.3. Бҥлек белгече документларны карый һәм хезмәт нәтиҗәсе булган 

документка тӛзәтмәләрне кертҥ максатларында әлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мӛрәҗәгать итҥчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белән шәхсән ҥзе имза сала яисә мӛрәҗәгать итҥчегә анда техник хата барлыгын 

кҥрсәтеп, почта аша юллый (электрон почта аша) документның тӛп нӛсхәсен 

тапшырганда документ алу мӛмкинлеге турында хат җибәрә (электрон почта 

аша). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата турында 

гариза алганнан соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирҥчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

 

 

3.8. Техник хаталарны тӛзәтҥ. 

3.8.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче 

бҥлеккә тапшыра: 

техник хаталарны тӛзәтҥ турында гариза (кушымта № 5); 

гариза бирҥчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кӛчкә ия документлар. 

Документта кҥрсәтелгән белешмәләрдә техник хаталарны тӛзәтҥ турында 

гариза  гариза бирҥче (вәкаләтле вәкил) шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән 

электрон почта аша), йә дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең бердәм 

порталы яисә кҥпфункцияле ҥзәге аша бирелә. 

3.8.2. Документлар кабул итҥ ӛчен җаваплы Бҥлек белгече техник 

хаталарны тӛзәтҥ турында гариза кабул итә, теркәлгән документлар белән гариза 

яза. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Бҥлек белгеченә җибәрелгән кабул ителгән һәм 

теркәлгән гариза. 

3.8.3. Бҥлек белгече документларны карый һәм хезмәт нәтиҗәсе булган 

документка тӛзәтмәләрне кертҥ максатларында әлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мӛрәҗәгать итҥчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белән шәхсән ҥзе имза сала яисә мӛрәҗәгать итҥчегә анда техник хата барлыгын 

кҥрсәтеп, почта аша юллый (электрон почта аша) документның тӛп нӛсхәсен 

тапшырганда документ алу мӛмкинлеге турында хат җибәрә (электрон почта 

аша). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата турында 

гариза алганнан соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирҥчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 
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Кушымта №1 

 

    
(муниципаль берәмлек исеме  )  

 

___________________________________________

_________________________ (алга таба-гариза 

бирҥче)  
(физик затлар ӛчен - фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мәгълҥматлары, яшәҥ урыны буенча теркәлҥ, телефон) 

 

 

Социаль  найм  килешҥе белән бирелгән торак биналарны алмаштыру  буенча 

документлар рәсмиләштерҥ турында 

ГАРИЗА 

 

  Торак биналарны алмаштыру буенча документлар рәсмиләштерҥегезне   

сорыйм. 

 Торак бинаның урнашу урыны : муниципаль район (шәһәр  округы), торак 

пункт____________________ ур.________________ й. ________.  

 

Гаризага тҥбәндәге сканерланган документлар теркәлә: 

1)   шәхесне раслаучы документлар; 

2) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (мӛрәҗә-гать итҥче исеменнән 

вәкил эш итсә); 

3) гариза бирҥче һәм аның гаилә әгъзаларының торак бина куллануга хокук 

турындагы документ кҥчермәләре (килешҥ, ордер, торак бина бирҥ турында карар 

һ.б. документлар); 

4) гражданин –мӛрәҗәгать итҥче гаиләсе  составы тур. документ кҥчермәләре   

(туу тур. таныклык, никах рәсмиләштерҥ таныклыгы, уллыкка (кызлыкка) алу 

документы, гаилә әг ҥзасы дип тану тур. суд карары   һ.б.); 

5) йорт кенәгәсеннән ӛземтә (документ выдается коммерцияле оешма 

тарафыннан бирелсә); 

6)катлар (булса) планы һәм  экспликация белән БТИ техник   

паспортларыннан  ӛземтә. 

Соратып алганда докуменларның кҥчерелмәләренең тӛп нӛсхәләрен 

тапшырырга ризалык бирәм. 

 

 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  

 



 

Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 

 башкарма комитеты җитәкчесенә  

________________________ 

____________________________________                           

________________________                                                                                                                                                             

 

Техник хатаны тӛзәтү турында гариза 

Сездән муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм: 

____________________________________________________________________ 

(Кҥрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

Язылган:______________________________________________________________ 

Дӛрес 

мәгълҥмат:___________________________________________________________ 

 

 Җибәрелгән хатаны тӛзәтҥегезне сорыйм: 

Тҥбәндәге документларны терким: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Техник хаталарны тӛзәтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгән 

очракта мондый карарны җибәрҥегезне тҥбәндәге юл белән җибәрҥегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибәрҥ юлы белән:_____________________ 

расланган кҥчермә рәвешендә кәгазьдә почта аша тҥбәндәге адрес буенча: 

______________________________________________________________________ 

Шәхсән мәгълҥматларны эшкәртҥгә (муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ кысаларында 

шәхси мәгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгәртҥ), 

куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси 

мәгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мәгълҥматларны эшкәртҥ ӛчен 

кирәкле бҥтән гамәлләр кабул итҥне дә кертеп) мин тәкъдим итә торган затның 

ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

максатларында алар нигезендә карарлар кабул итҥне дә кертеп, раслыйм. 

Минем шәхесемә кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгән мәгълҥматлар 

дӛрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның 

кҥчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры 

килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дӛрес мәгълҥматлар 

кҥрсәтелгән. 

 Телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләҥ буенча 

сораштыруда катнашырга ризалык бирәм: _______________________. 

______________ _________________ ( ________________) 

 (дата)                        (имза)                             (Ф. И. А.и.)



 

 

 

Кушымта 

(белешмә)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитәкчесе 
8(84370) 2-11-04 Aleksey.Makarov@tatar.ru 

 Башкарма комитет эшләре 

белән идарә итҥче 

8(84370) 2-11-21 Daniya.Badertdinova@tatar.ru 

Бҥлек башлыгы   (84370) 2-10-98 Bulat.Salahovv@tatar.ru 

Бҥлек белгече  8(84370) 2-11-34 Yuliya.Kraynova@tatar.ru 

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

Башлык 8(84370) 2-11-00 Kaybicy.Admin@tatar.ru 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 

 Башкарма комитетының  

2019 елның 29 маендагы  

253 номерлы карарына 

 кушымта  №4 

Гражданинга    социаль  найм килешүе буенча  муниципаль торак  

фондыннан  торак бина бирү  буенча   муниципаль  хезмәт  күрсәтү 

административ  регламенты    

1.  Гомуми нигезләмәләр 

 

 

1.1. Әлеге муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең административ регламенты 

(алга таба – Регламент)  гражданинга    социаль  найм килешҥе буенча  

муниципаль торак  фондыннан  торак бина бирҥ  буенча   муниципаль  хезмәт  

кҥрсәтҥ (алга таба – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ) стандартын һәм тәртибен 

билгели.   

1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 

булган  физик затлар   (алга таба – мӛрәҗәгать итҥче). 

1.3 Муниципаль хезмәтләр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсәтелә   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

 1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы 

бульвар ур.,  7й. 

Бҥлекнең урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы бульвар ур.,  7й.. 

Эш графигы:  

Дҥшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял кӛннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

Белешмә ӛчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шәхесне билгеләҥче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

челтәре адресы: (алга таба –   «Интернет» челтәре): (http://kaybici.tatarstan.ru/). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча мәгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хәбәр ителә.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтәре аша 

(http://kaybici.tatarstan.ru/); 

3) Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  

 4)Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлектә): 

-  телдән мӛрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 



 

 - язмача (шулай ук электрон документ формасында) мӛрәҗәгать – почта 

аша кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ буенча мәгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр тҥбәндәге Федераль законнар нигезендә 

кҥрсәтелә: 

Россия  Федерациясенең Гражданлык кодексы (беренче ӛлеш) от 30.11.1994 

№51-ФЗ номерлы федераль закон) (алга таба – РФ ГК) («Россия Федерациясе 

законнары җыелышы», 05.12.1994, № 32, ст. 3301); 

Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендә чыккан 188-ФЗ номерлы   

Торак кодексы (РФ законнары җыентыгы, 03.01.2005, №1 (1 кисәк), 14 маддә) 

(алга таба – РФ ТК); 

2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында” №131-ФЗ номерлы Федераль закон  

(РФ законнары җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 маддә); 

2010 елның 27 июлендәге “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне 

оештыру турында” 210-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары җыентыгы, 

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

Россия Федерациясе Хӛкҥмәтенең    21.05.2005 чыккан  315 номерлы  

«Торак бина социаль  наймының    Типовой килешҥен раслау турында»  карары 

(алга таба  –    315 номерлы карар) (РФ законнары җыентыгы ,30.05.2005, № 22, 

ст. 2126);  

Россия Федерациясе Минрегионының  25.02.2005чыккан  18 номерлы   «Об 

утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по 

предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального 

найма» приказы (алга таба  – Приказ №18) (   Тӛзелеш һәм ТКХта нормалаштыру, 

№ 2, 2005); 

Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында "2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ 

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

03.08.2004); 

15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткән Татарстан 

Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – Устав); 

  13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезләмә (алга таба –   БК 

турындагы Нигезләмә) ;  

20.06.2014 №296 Башкарма комитет житәкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезләмә); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан 

расланган эчке хезмәт тәртибе турында кагыйдәләр. (алга таба – Кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта тҥбәндәге атама һәм билгеләмәләр файдаланыла: 



 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле ҥзәгенең 

ераклашкан эш урыны – 2012 елның 22 декабрендә Россия Федерациясе 

Хӛкҥмәтенең “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле 

ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында” 1376 номерлы 

карары белән расланган дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр 

кҥпфункцияле ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 

нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) 

шәһәр яки авыл җирлегендә тӛзелгән дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр 

кҥпфункцияле ҥзәгенең территория ягыннан аерымланган структура бҥлекчәсе 

(офисы);  

техник хата – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан җибәрелгән 

һәм документка кертелгән (муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең нәтиҗәсенә) 

мәгълҥматларга тәңгәл булмауга, алар нигезендә кертелгән мәгълҥматларның 

документлардагы мәгълҥматларга туры килмәвенә китерҥче ялгыш (ялгышлык 

белән җибәрелгән хәреф, сҥз хатасы, грамматик яки арифметик хата яисә шуларга 

охшаш ялгышлыклар).  

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза дигәндә 

(алга таба – гариза) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында таләп аңлашыла (2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддәсенең 2 

пункты). Гариза стандарт бланкка тутырыла (кушымта №1). 

 

 
 



 

 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исемлеге  

 Таләпләр стандартының эчтәлеге   

Таләп һәм хезмәт 

күрсәтүне билгеләүче 

норматив акт  

 2.1. Муниципаль хезмәтнең 

исеме 

Гражданинга    социаль  найм килешҥе буенча  

муниципаль торак  фондыннан  торак бина бирҥ   

РФ ГК, ст.672 п.1 

РФ ТК ст. 60 

 2.2.Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче җирле 

ҥзидарәнең башкарма-боеручы  

органының исеме 

Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы Башкарма комитеты  

 

  Башкарма комитет 

турында Нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ 

нәтиҗәсен тасвирлау 

Торак бина   социаль  наймы килешҥе   (кушымта 

№2). 

Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне  кире кагу турында 

карар   

РФ ГК п.1 ст.671; 

РФ ЖК п.1 ст. 60; 

     РФ Хӛкҥмәте карары№ 

315 

2.4. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ срогы, шул исәптән 

муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы 

оешмаларга мӛрәҗәгать итҥнең 

зарурлыгын исәпкә алып, әгәр 

туктату мӛмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздә тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату срогы   

  Социаль  найм  килешҥе  буенча торак алуга исәпкә 

кую гариза биргәннән соң 20 кӛн эчендә  

Чират килеп җитҥне кӛтҥ муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

срогына керми. 

Социаль  найм  килешҥе  тӛзҥ ӛч кӛн эчендә.   

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын туктату 

каралмаган   

 

2.5. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен закон чыгаручы 

яки бҥтән норматив хокукый 

актлар нигезендә зарури 

документларның, шулай ук 

1.  гражданнарны торакка мохтаҗ буларак исәпкә кую 

ӛчен: 

а) гариза; 

б)   гражданин –мӛрәҗәгать итҥче һәм аның гаилә 

әгъзаларының  паспорт һәм шәхесне таныклаучы башка 
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муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен кирәкле һәм мәҗбҥри 

булган мӛрәҗә-гать итҥче 

тәкъдим итәргә тиешле 

хезмәтләр-нең,аларны 

мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

алу, шул исәптән электрон 

рәвештә алу, аларны бирҥ 

ысулларының тулы 

исемлеге 

документ кҥчермәләре; 

в) гражданин –мӛрәҗәгать итҥче гаиләсе  составы 

тур. документ кҥчермәләре   (туу тур. таныклык, никах 

рәсмиләштерҥ таныклыгы, уллыкка (кызлыкка) алу 

документы, гаилә әг ҥзасы дип тану тур. суд карары   

һ.б.); 

г) гражданин –мӛрәҗәгать итҥчене торак бинага 

мохтаҗ категориягә кертҥне, чиратсыз торак бина алу 

хокукын нигезләҥче  документлар: 

медицина оешмасыннан    медицина белешмәсе   - 

гаиләдә авыр формадагы хроник авыру, РФ Хӛкҥмәте 

вәкаләтле органы тарафыннан расланган авырулар 

исемлеге нигезендә аның белән бер фатирда яшәҥ  

мӛмкин  булмаган очракта; 

    опека һәм  попечительлек  органнарыннан опекун 

билгеләҥ тур.белешмә    - эшкә яраксыз гражданин 

исеменнән  опекун эш итсә; 

ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрҥм калган 

балалар статусын раслаучы документлар; 

д) ТРның  «О реализации прав граждан на 

предоставление им жилых помещений государственного 

жилищного фонда Республики Татарстан и 

муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма» Законының 17,19,20        статьялары 

нигезендә   аз кермеле дип тану турындагы  документлар. 

2.Барлык  документлар кҥчермәләрен тапшырганда   

оригиналларын да кҥрсәтҥ сорала. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу ӛчен гариза 

бланкын мӛрәҗәгать итҥче Башкарма комитетка шәхсән 

мӛрәҗәгать иткәндә алырга мӛмкин. Бланкның электрон 

формасы Башкарма комитетның рәсми сайтында 

урнаштырылган. 
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Гариза һәм аңа теркәлә торган  документлар  

мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан кәгазьдә тҥбәндәге юллар 

белән тапшырыла   (юллана) ала: 

шәхсән (ышанычнамә нигезендә эш итҥче зат 

тарафыннан); 

почта аркылы.   

Гариза һәм документлар шулай ук  мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан   кӛчәйтелгән югары квалификацияле 

электрон култамга белән имзаланган электрон документ 

рәвешендә гомумфайдаланыла торган мәгълҥмати-

телекоммуникация челтәре, шул исәптән Интернет 

мәгълҥмати- телекоммуникация челтәре һәм дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталы аша да 

тапшырылырга (җибәрелергә) мӛмкин.     

2.6. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен норматив 

хокукый актлар 

нигезендә зарур булган дәҥләт 

органнары, җирле ҥзидарә 

органнары һәм бҥтән оешмалар 

карамагындагы һәм 

мӛрәҗәгать итҥче тапшырырга 

хаклы 

документларның тулы 

исемлеге, шулай ук мӛрәҗәгать 

итҥчеләр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе; әлеге 

документлар алар кара-магында 

булган дәҥләт органы, җирле 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) Аерым затның, аның гаилә әгъзаларының  

Татарстан Республикасы территориясендә  аның булган 

(булмаган)   кҥчемсез милек объектлары турында бердәм 

дәҥләт кҥчемсез милек реестрыннан ӛземтә  

2) шәхси эшмәкәр булган затның керемнәре турында   

3-НДФЛ формасында мәгълҥматлар; 

3)   физик затның булган затның керемнәре турында   

3-НДФЛ формасында мәгълҥматлар;  

4) бердәм дәҥләт кҥчемсез милек   реестрыннан соңгы 

биш елда кҥчемсез милек  объектына хокуклар кҥчҥ 

турында  мәгълҥматлар   (алданрак  Татарстан 

Республикасыннан читтә яшәгән булса); 

5) йорт кенәгәсеннән ӛземтә; (документ җирле 

ҥзидарә  органы тарафыннан бирелгәндә); 

6) социаль  тҥләҥләр алу турында  мәгълҥматлар; 

7) торак бинаның яшәргә яраксыз булуы турында 

Карар; 

 



 

ҥзидарә органы яисә оешма 8) ҥткән салым чоры ӛчен  керемнәр турында салым 

декларацияләре кҥчермәләре   (декларацияне кабул итҥ 

турында салым органнары тамгасы белән) яки  

гражданның керемнәре турында башка документлар. 

Мӛрәҗәгать итҥче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе әлеге 

Регламентның 2.5 пунктында тәгаенләнгән. 

Мӛрәҗәгать итҥчедән дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм бҥтән оешмалар карамагындагы 

югарыда санап кителгән документларны таләп итҥ тыела.  

Югарыда кҥрсәтелгән мәгълҥматларны ҥз эченә алган 

документларны мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

тапшырмау мӛрәҗәгать итҥчегә хезмәт кҥрсәтмәҥгә нигез 

булып тора алмый 

 2.7. Аларны килештерү 

(муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган тарафыннан 

гамәлгә ашырыла) норматив 

хокукый актларда күздә 

тотылган очракларда хезмәт 

күрсәтү өчен таләп ителә 

торган дәүләт хакимияте 

органнарының (җирле үзидарә 

органнарының) һәм аларның 

структура бүлекчәләренең 

исемлеге 

 Килештерү таләп ителми  

 2.8. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ӛчен нигезләрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру;  

2)Тапшырылган документларның әлеге Регламентның 

2.5 пунктында кҥрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3)Гаризада һәм гаризага теркәлгән документларда 

 



 

эчтәлекләрен бер мәгънәдә аңлатырга мӛмкинлек 

бирмәҥче искәртелмәгәнтӛзәтҥләр, җитди бозылулар 

булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату яки кире 

кагу ӛчен нигезләрнең тулы 

исемлеге 

Хезмәт кҥрсәтҥне туктату ӛчен нигезләр кҥздә 

тотылмый. 

Кире кагу ӛчен нигезләр: 

1) гариза бирҥче тарафыннан гариза бирҥ бурычы 

белән йӛкләнгән документлар тапшырылмаган; 

2)  тапшырылган  документлар нигезендә    гражданин 

торакка мохтаҗ дип санала алмый; 

3) торак шартларын начарайтуга китергән 

гамәлләрдән соң биш ел узмаган; 

4) тапшырылган  документлар арасында гражданин 

торакка мохтаҗ дип исәпкә алу ӛчен кирәкле 

документлар юк       ТРның  «О реализации прав граждан 

на предоставление им жилых помещений 

государственного жилищного фонда Республики 

Татарстан и муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма» Законының 6 статьясы  

нигезендә. 

п.13 Приказа № 18; 

ст.23 Закона № 31-ЗРТ 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен алынучы дәүләт 

пошлинасы һәм бүтән түләүнең 

тәртибе, күләме һәм түләтү 

нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен зарури һәм 

мәҗбүри булган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен алынучы 

түләүнең тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый түләүнең 

 Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

javascript:;


 

күләмен исәпләү методикасы 

турындагы мәгълүматны да 

кертеп 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү нәтиҗә-

ләрен алганда чират көтүнең 

максималь срогы 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру чират 

булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чират 

көтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга тиеш 

түгел. 

 

2.13. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында запросны 

теркәҥ срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә  

 

 Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән запрос ял 

(бәйрәм) кӛн артыннан килҥче эш кӛнендә теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелә торган биналарга, 

кӛтеп тору һәм мӛрәҗәгать 

итҥчеләрне кабул итҥ урынна-

рына, шул исәптән Россия 

Федерациясенең инвалидларны 

социаль яклау  турындагы 

законнары нигезендә кҥрсәтел-

гән объектларга инвалидлар 

ӛчен ҥтҥне тәэмин итҥгә, андый 

хезмәтләрне  ҥрсәтҥ тәртибе 

турында визуаль, текстлы һәм 

мультимедиа мәгълҥматын 

урнаштыруга һәм 

рәсмиләштерҥгә 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ янгынга каршы система 

һәм янгын сҥндерҥ системасы, документларны 

рәсмиләштерҥ ӛчен кирәкле мебель, мәгълҥмат 

стендлары белән җиһазландырылган бина һәм 

бҥлмәләрдә гамәлгә ашырыла. 

Инвалидларга муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ урынына 

тоткарлыксыз килҥ тәэмин ителә (биналарга уңайлы 

керҥ-чыгу һәм алар эчендә кҥченҥ). 

Муниципаль хезмәтләрне кҥрсәтҥ тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм мультимедиа мәгълҥматы 

мӛрәҗәгать итҥчеләргә уңайлы урыннарда урнаштырыла, 

шул исәптән инвалидларның чикләнгән мӛмкинлекләрен 

исәпкә алып. 

 

2.15. Муниципаль хезмәтнең 

мӛмкинлеге һәм сыйфат 

кҥрсәткечләре , шул исәптән 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең һәркем ӛчен 

мӛмкинлеге (доступность) кҥрсәткечләре булып тора: 

-Бҥлек бҥлмәсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

 



 

муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелгәндә мӛрәҗәгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белән ҥзара элемтәсе саны һәм 

аларның дәвамлылыгы, 

муниципаль хезмәтне дәҥләти 

һәм муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгендә, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгенең ераклашкан эш  

урыннарында алу мӛмкинлеге, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

барышы хакында мәгълҥмат 

алу 

мӛмкинлеге, шул исәптән 

мәгълҥмати-коммуникация 

технологияләрен кулланып.   

йортында урнашып җәмәгать транспорты ҥтәрлек зонада 

булуы; 

-белгечләрнең , шулай ук мӛрәҗәгать итҥчеләрдән 

документлар кабул итҥне гамәлгә ашыра торган 

бҥлмәләрнең кирәкле санда булуы; 

-мәгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  

челтәрендәге мәгълҥмат ресурсларында дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтәннәр белән бер ҥк дәрәҗәдә 

хезмәтләр алырга комачаулаучы киртәләрне җиңәргә 

ярдәм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмәт турында консультация 

алу, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гариза бирҥ, 

муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсен алу; 

- мәгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

“Интернет” челтәрендәге http://kaybici.tatarstan.ru/ рәсми 

сайтында, Татарстан 

Республикасының дәҥләти һәм муниципаль  

хезмәтләрнең Бердәм порталында муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥнең ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында шәхси кабинет аша 

электрон рәвештә гариза бирҥ, муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ барышы турында мәгълҥмат алу, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алу 

мӛмкинлеге. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ сыйфаты 



 

тҥбәндәгеләрнең булмавы белән характерлана: 

-мӛрәҗәгать итҥчеләрдән документлар кабул итҥ һәм 

бирҥдә чиратларның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срокларын бозуның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаятьнең; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мӛрәҗәгать итҥчеләргә карата 

нәзакәтсезлегенә, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында запрос биргәндә 

һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алганда муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче вазыйфаи затның һәм мӛрәҗәгать 

итҥченең бер мәртәбә ҥзара 

элемтәсе фаразлана. Элемтәнең дәвамлылыгы 

регламент белән тәгаенләнә. 

Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең кҥпфункцияле 

ҥзәгендә (алга таба – КФҤ) муниципаль хезмәт 

кҥрсәткәндә консультацияне, документларны алу-бирҥне 

КФҤ белгече гамәлгә ашыра. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында 

мәгълҥматны мӛрәҗәгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тә алырга мӛмкин. 

2.16. Электрон формада 

Муниципаль хезмәтләрне 

электрон формада алу 

 

 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 үтәлү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә үтәү үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәкләренең ераклашкан эш 

урыннарында үтәү үзенчәлекләре 

3.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ ҥз эченә тҥбәндәге процедураларны 

ала: 

1) мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һәм муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ; 

4)мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерҥ; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ; 

6) мӛрәҗәгать итҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча гамәлләр блок-схемасы 3 нче 

кушымтада кҥрсәтелгән. 

3.2. Гариза бирҥчегә консультация бирҥ. 

 

3.2.1. Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультация алу ӛчен Башкарма комитетка шәхсән, телефон һәм (яки) электрон 

почта аша мӛрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бҥлек белгече мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм 

кҥрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мӛрәҗәгать итҥ кӛнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар составы буенча консультацияләр, 

тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр алу рӛхсәт  

3.3. Гариза кабул итҥ һәм теркәҥ. 

3.3.1. Мӛрәҗәгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында язма гариза тапшыра һәм әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә 

документларны бҥлеккә тапшыра. Документлар ерактан торып эш урыны аша 

тапшырылырга мӛмкин. Читтән торып эш урыннары исемлеге 4 нче санлы 

кушымтада китерелгән. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза электрон формада бҥлеккә 

электрон почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны 

теркәҥ билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 



 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥ алып баручы бҥлек белгече: 

мӛрәҗәгать итҥченең шәхесен билгеләҥ;  

мӛрәҗәгать итҥченең вәкаләтләрен тикшерҥ (Ышаныч Кәгазе буенча гамәлләр 

кылган очракта; 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерҥ, документларда 

буйсынучылар, дәгъвалар, сызган сҥзләр һәм башка тиешле тӛзәтҥләр булмау). 

Искәрмәләр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һәм теркәҥ; 

     мӛрәҗәгать итҥчегә тапшырылган документларның исемлеген һәм алу 

датасын кҥрсәтеп расписка бирҥ.   

Башкарма комитет җитәкчесенә карап тикшерҥ ӛчен гариза җибәрҥ. 

Документлар алуны кире кагу ӛчен нигез булса, Бҥлек  белгече мӛрәҗәгать 

итҥчегә  гаризаны теркәҥ ӛчен каршылыклар булуын хәбәр итә   документларны 

ачыкланган сәбәпләрне язмача күрсәтеп кире кайтара.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

    гаризалар һәм документлар кабул итҥ 15 минут эчендә; 

    гаризаны гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә теркәҥ. 

    Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә карауга 

юнәлдерелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирҥчегә кире 

кайтарылган документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм гаризаны бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.3.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрҥ. 

3.4.1. Бүлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек 

системасы аша түбәндәгеләрне сората:   

 1) Арым затның, аның гаилә әгъзаларының  Татарстан Республикасы 

территориясендә  аның булган (булмаган)   күчемсез милек объектлары турында 

бердәм дәүләт күчемсез милек   реестрыннан өземтә  

2) шәхси эшмәкәр булган затның керемнәре турында   3-НДФЛ формасында 

мәгълүматлар; 

3)   физик затның булган затның керемнәре турында   3-НДФЛ формасында 

мәгълүматлар;  

4) бердәм дәүләт күчемсез милек   реестрыннан соңгы биш елда күчемсез 

милек    объектына хокуклар күчү турында  мәгълүматлар   (алданрак    Татарстан 

Республикасыннан читтә яшәгән булса); 

5) йорт кенәгәсеннән өземтә; (документ җирле үзидарә  органы тарафыннан 

бирелгәндә); 

6)   социаль  түләүләр алу турында  мәгълүматлар; 



 

7) торак бинаның яшәргә яраксыз булуы турында Карар; 

8) үткән салым чоры өчен  керемнәр турында салым декларацияләре 

күчермәләре   (декларацияне кабул итү турында салым органнары тамгасы белән) 

яки  гражданның керемнәре турында башка документлар. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән 

мөрәҗәгатьләр нигезендә мәгълүматлар белән тәэмин итүче белгечләр соралган 

документлар (мәгълүмат) тапшыралар, яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

          Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар ведомствоара 

электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән мөрәҗәгатьләр нигезендә  өч эш көне 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар (мәгълүматлар) яки бүлеккә 

җибәрелгән баш тарту турында белдерү. 

 3.5.   Җәмәгать торак комиссиясенең торак шартларын тикшерҥе. 

3.5.1.Бҥлек белгече: 

Тапшырылган документлардагы мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерә; 

Гаиләнең исәп эшен рәсмиләштерә   (барлык документларны аерым папкага 

комплектацияли); 

  әлеге Регламентның 2.9пунктында кҥрсәтелгән хезмәт кҥрсәтҥне туктату яки 

кире кагу ӛчен нигезләрнең булуын тикшерә .  

Хезмәт кҥрсәтҥне туктату яки кире кагу ӛчен нигезләр булса,  Бҥлек белгече 

хезмәт кҥрсәтҥдән баш тарту турында хат әзерли.  Бу бәяләмә хаты  гаиләнең исәп 

эшенә теркәлә.   

Гаиләнең исәп эшен җәмәгать торак комиссиясенә (алга таба– комиссия)юллау  

          Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар  запроска җавап 

алынганнан соң өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе:   комиссия каравына җибәрелгән исәп эше.  

3.5.2. Комиссия секретаре мӛрәҗәгать итҥченең торак шартларын тикшерҥ 

эшен оештыра.   Комиссия   гаиләнең торак шартларын тикшерә һәм торак 

шартларын тикшерҥ акты тӛзи.    Акт Бҥлек белгеченә юллана.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергәннән соң 3 көн 

эчендә үтәлә. 

Процедураларның нәтиҗәсе:   торак шартларын тикшерҥ акты. 

3.5.3. Бҥлек белгече документлар һәм   акт  нигезендә  торак бина   социаль  

наймы килешҥе   яки муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне  кире кагу турында карар  

проекты әзерли һәм Башкарма комитет җитәкчесенә юллый.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар  алдагы процедура 

тәмамланганнан соң биш көн эчендә үтәлә. 

Процедураларның нәтиҗәсе:   карар проекты. 

3.5.4. Башкарма комитет җитәкчесе социаль  найм  килешҥе  буенча торак 

бирҥ яки муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне  кире кагу турында боерыкны раслый 

һәм Бҥлеккә юллый. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар  алдагы процедура 

тәмамланганнан соң бер көн эчендә үтәлә. 

Процедураларның нәтиҗәсе:  боерык. 

 

3.6. Килешҥ тӛзҥ һәм  мӛрәҗәгать итҥчегә   муниципаль хезмәт нәтиҗәсен 

тапшыру   

3.6.1. Бҥлек белгече  боерык нигезендә: 

социаль  найм  килешҥе  буенча торак бирҥ килешҥе проекты (алга таба– 

килешҥ) яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне  кире кагу турында хат   проекты әзерли; 

әзер документ проектын килештерә һәм  Башкарма комитет җитәкчесенә 

имзалауга юллый.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мӛрәҗәгать итҥчегә   карар 

бирелгәннән соң ике көн эчендә үтәлә.  

Процедураларның нәтиҗәсе:  имзалауга юлланган документ   проекты. 

3.6.2. Башкарма комитет җитәкчесе килешҥ яки хатны имзалый һәм Бҥлеккә 

юллый.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар  алдагы процедура 

тәмамланганнан соң бер көн эчендә үтәлә. 

Процедураларның нәтиҗәсе:  имзаланган килешҥ яки хат.   

3.6.3. Бҥлек белгече: 

мӛрәҗәгать итҥчегә   гаризада кҥрсәтелгән ысул белән муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсен гамәлгә кую датасы, вакыты турында хәбәр итә;   

килешҥне килешҥләр журналында терки, килешҥдә торак бинаның торак һәм 

гомуми мәйданын, номерын һәм датасын кҥрсәтә.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар   документ Башкарма 

комитет җитәкчесе имзалаган көнне башкарыла.   

Процедураларның нәтиҗәсе: мӛрәҗәгать итҥчегә   хәбәр итҥ. 

3.6.4. Бҥлек белгече мӛрәҗәгать итҥчегә   гаризада кҥрсәтелгән ысул белән 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне  кире кагу турында хат   юллый. 

Мөрәҗәгать итүчегә кул куйдырып килешү нөсхәсе тапшыра, бер нүсхәсен 

мӛрәҗәгать итҥчегә   тапшыра, берсен катгый  бланкы буларак Бҥлектә калдыра.   

Әлеге процедура: 

килешҥ яки хат  килгәч    15 минут  ; 

  Регламентның 3.5 пунктында каралганча, хат почта аша җибәрелсә,  

процедура тәмамланганнан соң бер кӛн эчендә ҥтәлә. 

  Процедураның нәтиҗәсе:  мӛрәҗәгать итҥчегә тапшырылган килешҥ яки хат.      

 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

3.7.1.Мӛрәҗәгать итҥче КФҤләрдә муниципаль хезмәт алу ӛчен, КФҤнең 

ерактан урнашкан эш урынына мӛрәҗәгать итәргә хокуклы. 

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ КФҤ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

3.7.3. КФҤ  муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҤкә җибәрелә. 

 



 

3.8. Техник хаталарны тӛзәтҥ. 

3.8.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче 

бҥлеккә тапшыра: 

техник хаталарны тӛзәтҥ турында гариза (кушымта № 5); 

гариза бирҥчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кӛчкә ия документлар. 

Документта кҥрсәтелгән белешмәләрдә техник хаталарны тӛзәтҥ турында 

гариза  гариза бирҥче (вәкаләтле вәкил) шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән 

электрон почта аша), йә дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең бердәм 

порталы яисә кҥпфункцияле ҥзәге аша бирелә. 

3.8.2. Документлар кабул итҥ ӛчен җаваплы Бҥлек белгече техник 

хаталарны тӛзәтҥ турында гариза кабул итә, теркәлгән документлар белән гариза 

яза. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Бҥлек белгеченә җибәрелгән кабул ителгән һәм 

теркәлгән гариза. 

3.8.3. Бҥлек белгече документларны карый һәм хезмәт нәтиҗәсе булган 

документка тӛзәтмәләрне кертҥ максатларында әлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мӛрәҗәгать итҥчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белән шәхсән ҥзе имза сала яисә мӛрәҗәгать итҥчегә анда техник хата барлыгын 

кҥрсәтеп, почта аша юллый (электрон почта аша) документның тӛп нӛсхәсен 

тапшырганда документ алу мӛмкинлеге турында хат җибәрә (электрон почта 

аша). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата турында 

гариза алганнан соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирҥчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирҥчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерҥ, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының ҥтәлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарә органы 

вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләҥне ҥз 

эченә ала. 

Административ процедураларның ҥтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һәм 

килештерҥ. Тикшерҥ нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора. 

Билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерҥ; 

Билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының 



 

ҥтәлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥләр план нигезендә (җирле ҥзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мӛмкин. Тикшерҥләр уздырганда муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ (комплекслы 

тикшерҥләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, яисә мӛрәҗәгать 

итҥченең конкрет мӛрәҗәгате буенча. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә гамәлләр кылу буенча контрольне гамәлгә 

ашыру һәм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр ҥтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

җитәкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечләре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарә органының структур бҥлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Ҥткәрелгән тикшерҥләр нәтиҗәләре буенча гариза бирҥчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарә органы җитәкчесе мӛрәҗәгать итҥчеләрнең 

мӛрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшермәгән ӛчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарә органының структур бҥлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе 

урынбасары) әлеге Регламентның 3 бҥлегендә кҥрсәтелгән административ 

гамәлләрнең вакытында һәм (яки) тиешенчә башкарылмавы ӛчен җавап бирә. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

ашырыла торган) карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) ӛчен вазыйфаи затлар һәм 

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә бҥлек 

эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм ышанычлы мәгълҥмат алу һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процессында 

мӛрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерҥ мӛмкинлеге аша 

гамәлгә 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 хезмәт кҥрсәтҥләрдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берәмлек советына 

Башкарма комитет хезмәткәрләренең гамәлләрен (гамәл кылмауларын) судка кадәр 

тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

Мӛрәҗәгать итҥче шикаять белән, шул исәптән тҥбәндәге очракларда да 

мӛрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында мӛрәҗәгать итҥченең соравын теркәҥ 

вакытын бозу; 



 

2) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын бозу; 

3) мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар таләп итҥ; 

4) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белән 

каралган документларны кабул итҥдән баш тарту, мӛрәҗәгать итҥчедә; 

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

ителгән Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Мамадыш 

муниципаль районының башка норматив хокукый актлары белән каралмаган булса, 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә 

мӛрәҗәгать итҥчедән тҥләҥ таләп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгән 

документларда муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә җибәрелгән хаталарны тӛзәтҥдән 

баш тарту яисә мондый тӛзәтҥләрнең билгеләнгән срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кәгазьдә яки электрон формада язмача бирелә. 

 

5.3. Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мәгълҥмати-телекоммуникация 

челтәре, Мамадыш муниципаль районының рәсми сайты аша җибәрелергә мӛмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль 

хезмәтләр бердәм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дәҥләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мӛрәҗәгать итҥченең шәхси кабул итҥе вакытында кабул ителергә мӛмкин. 

Шикаятьне карау срогы-теркәлгән кӛннән алып унбиш эш кӛне эчендә. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның 

вазыйфаи затына мӛрәҗәгать итҥчедән документлар кабул итҥдән баш тартуы яисә 

җибәрелгән мӛһер һәм хаталарны тӛзәтҥдә яисә билгеләнгән срокта мондый 

тӛзәтмәләргә шикаять биргән очракта - аны теркәгән кӛннән соң биш эш кӛне 

эчендә. 

5.4.Шикаятьтә тҥбәндәге мәгълҥматны ҥз эченә ала: 

1) хезмәт кҥрсәтҥче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, шикаять 

белдерелә торган карарларның һәм гамәлләрнең (гамәл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшәҥ урыны турында мәгълҥмат - физик зат яисә исеме, мӛрәҗәгать 

итҥченең урнашу урыны турында мәгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтә ӛчен 

телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һәм җавап 

бирҥчегә җибәрелергә тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау), муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның 

вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр, кҥпфункцияле ҥзәк хезмәткәре, 

кҥпфункцияле ҥзәк хезмәткәре, кҥп функцияле ҥзәк хезмәткәре, оешмалар 

хезмәткәрләренең гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълҥматлар; 



 

 5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы 

документларның кҥчермәләре куелырга мӛмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып 

бирелә торган документлар исемлеге китерелә. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет җитәкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

 1) шикаятьне, шул исәптән хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән документларны тӛзәтҥ, гариза бирҥчегә 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә, шулай ук 

башка рәвешләрдә дә канәгатьләндерә; 

 2) шикаятьне канәгатьләндерҥдән баш тарта. 

 Әлеге пунктта кҥрсәтелгән карар кабул ителгән кӛннән соң килҥче 

кӛннән дә соңга калмыйча мӛрәҗәгать итҥчегә язма рәвештә һәм мӛрәҗәгать 

итҥченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, шикаять карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Кушымта №1 

 

 

    
(муниципаль берәмлек исеме  ) 

 

___________________________________________

_________________________ (алга таба-гариза бирүче)  

  
( физик затлар ӛчен - фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мәгълҥматлары, яшәҥ урыны буенча теркәлҥ, телефон) 

 

 

 

Гражданинга муниципаль  торак  фондыннан  

 социаль найм килешҥе белән торак бина бирҥ турында 

ГАРИЗА 

 

 Социаль найм килешҥе белән торак бина бирҥегезне сорыйм. 

 Торак бинаның урнашу урыны : муниципаль район (шәһәр  округы), торак 

пункт____________________ ур.________________ й. ________.  

 

 

Гаризага тҥбәндәге сканерланган документлар теркәлә: 

1) гариза бирҥче һәм аның гаилә әгъзаларының шәхесен раслаучы 

документлар; 

2) гражданин –мӛрәҗәгать итҥче гаиләсе  составы тур. документ кҥчермәләре   

(туу тур. таныклык, никах рәсмиләштерҥ таныклыгы, уллыкка (кызлыкка) алу 

документы, гаилә әг ҥзасы дип тану тур. суд карары   һ.б.); 

3) гариза бирҥче һәм аның гаилә әгъзаларының торак бина куллануга хокук 

турындагы документ кҥчермәләре   (килешҥ, ордер, торак бина бирҥ турында карар 

һ.б. документлар); 

   4) гражданин –мӛрәҗәгать итҥчене торак бинага мохтаҗ категориягә кертҥне, 

чиратсыз торак бина алу хокукын нигезләҥче  документлар  

Башкарма хакимият федераль  органының, Татарстан Республикасы башкарма 

хакимият  органының, Татарстан Республикасы  җирле ҥзидарә органының    торак 

йортны    (бҥлмәне) яшәргә яраксыз дип тануы турында  -   гражданин яшәргә 

яраксыз дип танылган торакта яшәсә;  

медицина оешмасыннан    медицина белешмәсе   - гаиләдә авыр формадагы 

хроник авыру, РФ Хӛкҥмәте вәкаләтле органы тарафыннан расланган авырулар 

исемлеге нигезендә аның белән бер фатирда яшәҥ  мӛмкин  булмаган очракта; 

опека һәм  попечительлек  органнарыннан опекун билгеләҥ тур.белешмә    - 

эшкә яраксыз гражданин исеменнән  опекун эш итсә; 

ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрҥм калган балалар статусын 

раслаучы документлар. 

     5) йорт кенәгәсеннән ӛземтә (документ выдается коммерцияле оешма 

тарафыннан бирелсә); 



 

6) гариза бирҥче һәм аның гаилә әгъзаларының торак бинага хокукы тур. 

документлары кҥчермәләре;  

7)       31-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законының  12, 18, 19 

статьяларында кҥрсәтелгән башка документлар (  гражданнарны азкеремле дип тану 

ӛчен). 

Соратып алганда докуменларның кҥчерелмәләренең тӛп нӛсхәләрен 

тапшырырга ризалык бирәм. 

 

 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 
 

 
ТОРАК БИНА СОЦИАЛЬ  НАЙМЫ  ТИПОВОЙ КИЛЕШҮЕ 

 

 
№ ________________ 

 

________________________  ____          «__» _______________ 200_ г. 
(наименование муниципального образования)                                  (дата, месяц, год) 

         

 

______________________________________________________  ______                      _____, 
      (наименование уполномоченного органа государственной  власти Российской Федерации, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного управомоченного  

собственником лица) 

действующий от имени собственника жилого помещения       

             
           (указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

на основании         от "__" __________ г. № ___, 
                  (наименование уполномочивающего документа) 

именуемый в дальнейшем Наймодатель,    с    одной    стороны,    и 

гражданин(ка)            , 
                                                           (фамилия, имя, отчество)         

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на  основании решения о 

предоставлении жилого помещения от "__" ________ 200_ г. 

№ _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

 

    1. Наймодатель передает Нанимателю и  членам   его   семьи   в бессрочное владение и 

пользование изолированное жилое помещение, находящееся в      

             
                              (государственной, муниципальной - нужное указать) 

собственности, состоящее из ___ комнат(ы) в ______________________ 

квартире (доме) общей площадью _____ кв. метров, в том числе жилой 

_____ кв. метров, по адресу: _____________________________________ 

дом № ______, корпус № _____________, квартира № ____________, для проживания в нем, а 

также обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг:     
                                 

(электроснабжение, газоснабжение, в том числе 

              
        газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение 

              

 (канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление), 

              

в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии 

             . 

.                  печного отопления, - нужное указать) 

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а 

также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом 

паспорте жилого помещения. 

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи: 

1) ______________________________________________________________; 
           (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 

2) ______________________________________________________________; 
           (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 



 

3) ______________________________________________________________. 
           (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 

 

II. Обязанности сторон 

 

4. Наниматель обязан: 

а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания 

настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен текущий 

ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в 

эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содержать только дату составления акта, реквизиты и 

стороны договора социального найма, по которому передается жилое помещение, сведения об 

исправности жилого помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о 

пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт); 

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 

в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 

г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении 

неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 

необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управляющую 

организацию; 

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном 

доме, объекты благоустройства; 

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. 

К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой 

счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, 

дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена 

оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования 

(электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения). 

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных 

элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с 

производством капитального ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя 

организацией, предложенной им; 

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения 

соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской 

Федерации; 

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам и тарифам. 

В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты 

причитающихся платежей; 

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в 

котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без 

выселения Нанимателя), в предоставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее 

санитарным и техническим требованиям; 

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту 

Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и 

входящего в его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного 



 

оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить 

задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; 

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое 

жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов 

государственного надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения 

необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в 

любое время; 

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право 

пользования жилым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со 

дня такого изменения; 

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами. 

5. Наймодатель обязан: 

а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора 

свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, 

отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 

иным требованиям; 

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое 

помещение; 

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по 

своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего 

имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему выбору вправе потребовать 

уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов на устранение 

недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо 

возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных 

обязанностей Наймодателем; 

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции 

дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) 

жилое помещение маневренного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям. 

Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и 

обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств 

Наймодателя; 

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома 

не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре 

коммунальных услуг надлежащего качества; 

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых 

помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя; 

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого 

помещения после расторжения настоящего договора; 

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 



 

III. Права сторон 

 

6. Наниматель вправе: 

а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 

б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в занимаемое 

жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, 

сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого 

помещения. 

На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных 

членов семьи и Наймодателя не требуется; 

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи; 

г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого 

помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 

также предоставления предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего 

качества; 

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего 

договора; 

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих 

совместно с Нанимателем членов семьи; 

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные 

Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем 

права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут 

солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего 

договора. 

8. Наймодатель вправе: 

а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего 

договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и 

санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения 

договора, а для ликвидации аварий - в любое время;  

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве 

проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь 

соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы. 

 

 

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора 

 

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время. 

10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий 

договор считается расторгнутым со дня выезда. 

11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном 

порядке в следующих случаях: 

а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 

б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, 

за действия которых он отвечает; 

в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает 

невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 

течение более 6 месяцев. 



 

12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

V. Прочие условия 

 

13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 
Наймодатель                     Наниматель       
                 (подпись)                                    (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 

 башкарма комитеты җитәкчесенә  

________________________ 

____________________________________                           

________________________                                                                                                                                                             

 

Техник хатаны тӛзәтү турында гариза 

Сездән муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм: 

____________________________________________________________________ 

(Кҥрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

Язылган:______________________________________________________________ 

Дӛрес 

мәгълҥмат:___________________________________________________________ 

 

 Җибәрелгән хатаны тӛзәтҥегезне сорыйм: 

Тҥбәндәге документларны терким: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Техник хаталарны тӛзәтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгән 

очракта мондый карарны җибәрҥегезне тҥбәндәге юл белән җибәрҥегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибәрҥ юлы белән:_____________________ 

расланган кҥчермә рәвешендә кәгазьдә почта аша тҥбәндәге адрес буенча: 

______________________________________________________________________ 

Шәхсән мәгълҥматларны эшкәртҥгә (муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ кысаларында 

шәхси мәгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгәртҥ), 

куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси 

мәгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мәгълҥматларны эшкәртҥ ӛчен 

кирәкле бҥтән гамәлләр кабул итҥне дә кертеп) мин тәкъдим итә торган затның 

ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

максатларында алар нигезендә карарлар кабул итҥне дә кертеп, раслыйм. 

Минем шәхесемә кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгән мәгълҥматлар 

дӛрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның 

кҥчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры 

килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дӛрес мәгълҥматлар 

кҥрсәтелгән. 

 Телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләҥ буенча 

сораштыруда катнашырга ризалык бирәм: _______________________. 

______________ _________________ ( ________________) 

 (дата)                        (имза)                             (Ф. И. А.и.)
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Кушымта 

(белешмә)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитәкчесе 
8(84370) 2-11-04 Aleksey.Makarov@tatar.ru 

 Башкарма комитет эшләре 

белән идарә итҥче 

8(84370) 2-11-21 Daniya.Badertdinova@tatar.ru 

Бҥлек башлыгы   (84370) 2-10-98 Bulat.Salahovv@tatar.ru 

Бҥлек белгече  8(84370) 2-11-34 Yuliya.Kraynova@tatar.ru 

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

Башлык 8(84370) 2-11-00 Kaybicy.Admin@tatar.ru 
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Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 

елның 29 маендагы 253 

номерлы карарына кушымта  

№5 

к постановлению   

 

Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗларны учетка кую буенча 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

Административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – Регламент) Татарстан Республикасында социаль ипотека 

системасында 

торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны учетка кую буенча муниципаль 

хезмәт 

кҥрсәтҥ (алга таба – муниципаль хезмәт) стандартын һәм тәртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмәтне алучылар: физик затлар (алга таба – мӛрәҗәгать 

итҥче, гариза бирҥче)  

1.3. Муниципаль хезмәтләр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсәтелә   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның 

территориаль ҥсеш бҥлеге. (алга таба  - Бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы 

бульвар ур.,  7й. 

Бҥлекнең урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы бульвар ур.,  7й.. 

Эш графигы:  

Дҥшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял кӛннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

Белешмә ӛчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шәхесне билгеләҥче документ буенча.. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

челтәре адресы: (алга таба –   «Интернет» челтәре): (http://kaybici.tatarstan.ru/). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча мәгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хәбәр ителә.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтәре аша 

(http://kaybici.tatarstan.ru/); 



 4 

3) Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  

4 Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бҥлектә): 

-  телдән мӛрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

 - язмача (шулай ук электрон документ формасында) мӛрәҗәгать – почта 

аша кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ буенча мәгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр тҥбәндәге Федераль законнар нигезендә 

кҥрсәтелә: 

Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номер белән 

Торак кодексы (РФ законнары җыентыгы, 03.01.2005, №1 (1 кисәк), 14 

маддә) (алга таба – РФ ТК); 

2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында” №131-ФЗ номерлы Федераль 

закон  (РФ законнары җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 маддә); 

2010 елның 27 июлендәге “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне 

оештыру турында” 210-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары 

җыентыгы, 02.08.2010, №31, 4179 маддә) (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль 

закон); 

Татарстан Республикасының 2004 елның 28 июлендәге “Татарстан 

Республикасында җирле ҥзидарә турында” 45-ЗРТ номерлы законы 

(Татарстан 

Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 

Татарстан Республикасы МК ның 2007 елның 2 августындагы “Татарстан 

Республикасының 2004 елның 27 декабрендәге “Татарстан 

Республикасында торак тӛзелеше ҥсешенә һәм республика дәҥләт булышлыгы 

кысаларында торак бирҥ тәртибен камилләштерҥгә дәҥләт ярдәме турында “69-

ЗРТ номерлы Законны  

тормышка ашыру буенча киләчәктәге чаралар хакында” 366 номерлы карары 

(алга 

таба – ТР МК ның 366 номерлы карары) (Татарстан Республикасы, №157, 

07.08.2007); 

Татарстан Республикасы МК ның 2005 елның 15 апрелендәге “Татарстан 

Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗларны учетка кую Кагыйдәләрен һәм тәртибен раслау турында” (алга таба 

– 

Кагыйдәләр һәм тәртип)190 номерлы карары (Татарстан Республикасы, №82-83, 

23.04.2005); 

15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткән Татарстан 

Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – Устав); 
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  13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезләмә (алга таба –   БК 

турындагы Нигезләмә) ;  

20.06.2014 №296 Башкарма комитет житәкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезләмә); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан 

расланган эчке хезмәт тәртибе турында кагыйдәләр. (алга таба – Кагыйдәләр). 

 

1.5. 1.5. Әлеге регламентта тҥбәндәге атама һәм билгеләмәләр файдаланыла: 

мӛрәҗәгать итҥче (гариза бирҥче) – Татарстан Республикасының “Татарстан 

Республикасында торак тӛзелешен ҥстерҥгә дәҥләт ярдәме турында”гы Законы 

белән билгеләнгән тәртиптә дәҥләт ярдәме алу ӛчен учетка басу максатында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗ гаилә исеменнән (яисә никахта тормаса, ҥз 

исеменнән) аның әгъзасы булып торган гариза бирҥче даими яшәҥ урынында 

теркәлгән Татарстан Республикасында яшәҥче кеше; 

торак комиссиясе – Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

каршындагы Кайбыч муниципаль районында социаль ипотека буенча торак 

урыны алу ӛчен гаиләләрне исәпкә алу буенча җәмәгатьчелек (иҗтимагый) торак 

комиссиясе; 

ДТФ (русчасы ГЖФ) – “Татарстан Республикасы Президенты каршындагы 

Дәҥләт торак фонды” коммерциячел булмаган оешмасы; 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле ҥзәгенең 

ераклашкан эш урыны – 2012 елның 22 декабрендә Россия Федерациясе 

Хӛкҥмәтенең “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле 

ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында” 1376 номерлы 

карары белән расланган дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр 

кҥпфункцияле ҥзәкләре 

эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан 

Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) шәһәр яки авыл 

җирлегендә тӛзелгән дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле 

ҥзәгенең территория ягыннан аерымланган структура бҥлекчәсе (офисы); 

     техник хата – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан җибәрелгән 

һәм документка кертелгән (муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең нәтиҗәсенә) 

мәгълҥматларга тәңгәл булмауга, алар нигезендә кертелгән мәгълҥматларның 

документлардагы мәгълҥматларга туры килмәвенә китерҥче ялгыш (ялгышлык 

белән җибәрелгән хәреф, сҥз хатасы, грамматик яки арифметик хата яисә шуларга 

охшаш ялгышлыклар). 

 Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза дигәндә 

(алга таба – гариза) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында таләп аңлашыла 

(2010елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддәсенең 2 

пункты). 

Гариза стандарт бланкка тутырыла (кушымта №1).
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 
 

Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ 

стандартына таләпләр исемлеге 

Таләпләр стандартының эчтәлеге Таләп һәм хезмәт кҥрсәтҥне 

билгеләҥче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

исемлеге 

Татарстан Республикасында социаль ипотека 

  системасында торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗларны учетка кую 

 ТР МК ның 190 номерлы 

карарының 1 пункты 

2.2.Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче җирле 

ҥзидарәнең башкарма-боеручы 

органының исеме 

Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

Башкарма комитет турында 

Нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

нәтиҗәсен тасвирлау 

Учетка кую һәм “Татарстан Республикасы 

Президенты каршындагы Дәҥләт торак фонды” 

коммерциячел булмаган оешмасының җыелма 

исемлегенә кертҥ. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу турында 

карар 

 

2.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

срогы, шул исәптән муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы 

оешмаларга мӛрәҗәгать итҥнең 

зарурлыгын исәпкә алып, әгәр 

туктату мӛмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздә тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату срогы   

“Татарстан Республикасы буенча гражданнарның 

гаилә әгъзалары белән бергә яңа гариза 

бирҥчеләрне теркәҥ турында” боерык чыгару – 21 

кӛн. 

Татарстан Республикасы буенча гаиләләрне 

Реестрга кертҥ турында гаилә бирҥчегә хәбәр итҥ 

карар кергән вакыттан соң ике кӛннән артык 

тҥгел. 

Комиссиянең чираттагы утырышын кӛтҥ срогы 

һәм “Татарстан Республикасы Президенты 

каршындагы Дәҥләт торак фонды” коммерциячел 

булмаган оешмасының административ 

процедураларының ҥтәлҥ срогы хезмәт кҥрсәтҥ 

срогына керми. 
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Комиссия утырышлары айга бер мәртәбә уза.  

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын туктату 

каралмаган 

2.5. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен закон чыгаручы 

яки бҥтән норматив хокукый 

актлар нигезендә зарури 

документларның, шулай ук 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

кирәкле һәм мәҗбҥри булган 

мӛрәҗәгать итҥче тәкъдим 

итәргә тиешле хезмәтләрнең, 

аларны мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан алу, шул исәптән 

электрон рәвештә алу, аларны 

бирҥ ысулларының тулы 

исемлеге 

1) Гариза; 

2) Шәхесне таныклаучы документлар; 

3) Вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы документ 

(әгәр 

гариза бирҥче исеменнән вәкил эш итсә); 

4) Анкета (кушымта №2); 

5) Социаль ипотека буенча торак шартларын 

яхшыртуга гариза бирҥчене һәм аның гаиләсен 

учетка алу турындагы мәсьәләне карау ӛчен 

кирәкле документлар (кушымта №3). 

Гариза һәм документлар берәр данәдә 

тапшырыла. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу ӛчен гариза 

бланкын мӛрәҗәгать итҥче Башкарма комитетка 

шәхсән мӛрәҗәгать иткәндә алырга мӛмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма 

комитетның 

рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм теркәлҥче документлар мӛрәҗәгать 

итҥче тарафыннан кәгазь йӛрткечләрдә тҥбәндәге 

ысулларның кайсы да булса берсе белән 

тапшырылырга (җибәрелергә) мӛмкин: 

шәхсән (мӛрәҗәгать итҥче исеменнән 

ышанычнамә нигезендә эш йӛртҥче зат 

тарафыннан); 

почта аша җибәрҥ. 

Гариза һәм документлар мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кӛчәйтелгән югары 

квалификацияле электрон култамга белән 

ТР МК ның 190 номерлы 

карарының 7 пункты 
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имзаланган электрон документ рәвешендә 

гомумфайдаланыла торган мәгълҥмати 

телекоммуникация челтәре, шул исәптән Интернет 

ТР МК ның 190 номерлы карарының 7 пункты  

мәгълҥмати- телекоммуникация челтәре һәм 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм 

порталы аша да тапшырылырга (җибәрелергә) 

мӛмкин  

2.6. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен норматив хокукый актлар 

нигезендә зарур булган дәҥләт 

органнары, җирле ҥзидарә 

органнары һәм бҥтән оешмалар 

карамагындагы һәм мӛрәҗәгать 

итҥче тапшырырга хаклы 

документларның тулы исемлеге, 

шулай ук мӛрәҗәгать итҥчеләр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе; әлеге 

документлар алар 

карамагында булган дәҥләт 

органы, җирле ҥзидарә органы 

яисә оешма 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында 

алына: 

1) Кҥчемсез милекнең Бердәм дәҥләт 

реестрыннан ӛземтә (соңгы биш ел ӛчен (элек 

Татарстан Республикасыннан читтә яшәгәндә); 

2) Индивидуаль эшкуар булып торган затның 

3- НДФЛ формасы буенча керемнәре турында 

мәгълҥматлар; 

3) Физик затның 2-НДФЛ формасы буенча 

керемнәре турында мәгълҥматлар; 

4) Йорт кенәгәсеннән ӛземтә (документлар 

җирле ҥзидарә органнары тарафыннан бирелгән 

очракта); 

5) Торак йортның яшәҥ һәм гомуми мәйданын 

һәм бирҥ вакытын кҥрсәтеп финанс-лицевой счет 

(документлар җирле ҥзидарә органнары тарафыннан 

бирелгән очракта); 

6) Социаль тҥләҥләр алу турында 

мәгълҥматлар; 

7) Торак йортның яшәҥӛ яраксыз дип 

танылуы турында карар (яшәҥ ӛчен яраксыз торакта 

торучы гражданнар ӛчен). 

Мӛрәҗәгать итҥче тапшырырга хокуклы 

булган документларны алу ысуллары һәм тапшыру 
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тәртибе әлеге Регламентның 2.5 пунктында 

тәгаенләнгән. 

Мӛрәҗәгать итҥчедән дәҥләт органнары, 

җирле ҥзидарә органнары һәм бҥтән оешмалар  

карамагындагы югарыда санап кителгән 

документларны таләп итҥ тыела. 

Югарыда кҥрсәтелгән мәгълҥматларны ҥз 

эченә алган документларны мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан тапшырмау мӛрәҗәгать итҥчегә хезмәт 

кҥрсәтмәҥгә нигез булып тора алмый. 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

орган тарафыннан гамәлгә 

ашырыла) норматив хокукый 

актларда кҥздә тотылган 

очракларда хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

таләп ителә торган дәҥләт 

хакимияте органнарының 

(җирле ҥзидарә органнарының) 

һәм аларның структура 

бҥлекчәләренең исемлеге 

Чиратта торучыларның исемлеге “Татарстан 

Республикасы Президенты каршындагы Дәҥләт 

торак фонды” коммерцияле булмаган оешмасы 

белән килештерелә (алга таба – Дәҥләт торак 

фонды) 

 

2.8. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире 

кагу ӛчен нигезләрнең тулы 

исемлеге 

1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

Тапшыру  

2)Тапшырылган документларның әлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсәтелгән 

документлар исемлегенә туры килмәве; 

3)Гаризада һәм гаризага теркәлгән 

документларда эчтәлекләрен бер мәгънәдә 

аңлатырга мӛмкинлек бирмәҥче искәртелмәгән 

тӛзәтҥләр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 
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2.9. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату яки кире кагу 

ӛчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Кире кагу ӛчен нигезләр: 

1) Социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗларны учетка алу 

хокукларын расламаучы документлар тапшыру; 

2) граждан тарафыннан документлар тулы 

кҥләмдә тапшырылмаган һәм (яки) тапшырылган 

гаризада һәм (яисә) документлардагы мәгълҥмат 

тулы тҥгел һәм (яки) дӛрес тҥгел; 

3) Торак шартларының начараюына китергән 

гамәлләр кылынган кӛннән соң срок (биш ел) 

тулмаган; 

4) Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле 

документның һәм (яки) мәгълҥматның, әгәр тиешле 

документ мӛрәҗәгать итҥченең ҥз инициативасы 

буенча тапшырылмаган булса, дәҥләт хакимияте 

органыннан, җирле ҥзидарә органыннан яисә 

дәҥләт хакимияте органы, җирле ҥзидарә органы 

карамагындагы оешмадан булмавы турында 

раслаучы җавапның керҥе; 

5) мӛрәҗәгать итҥчегә социаль ипотека 

системасында дәҥләт ярдәме кҥрсәтҥ кысаларында 

элек, әлеге Кагыйдәләрдә һәм тәртиптә кҥздә 

тотылган очраклардан гайре, торак урыны бирелҥ; 

6) мӛрәҗәгать итҥченең гражданнарның аерым 

категорияләрен торак белән тәэмин итҥ буенча 

федераль һәм республика программаларында 

катнашуы.   

РФ ТК ның 53 маддәсе ; 

ТР МК ның 190 номерлы 

карарның п.10   

2.10. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен алынучы дәҥләт 

пошлинасы һәм бҥтән тҥләҥнең 

тәртибе, кҥләме һәм тҥләтҥ 

нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай кҥрсәтелә  
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2.11.  Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури һәм 

мәҗбҥри булган муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен алынучы 

тҥләҥнең тәртибе, кҥләме һәм 

тҥләтҥ нигезе, андый тҥләҥнең 

кҥләмен исәпләҥ методикасы 

турындагы мәгълҥматны да 

кертеп 

Зарури һәм мәҗбҥри хезмәтләр кҥрсәтҥ таләп 

ителми. 

 

2.12. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне кҥрсәтҥ 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтҥнең максималь срогы 

Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират көтүнең максималь срогы 15 минуттан 

артырга тиеш түгел. 

Әлеге регламент белән 

тәгаенләнә. 

2.13. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында запросны 

теркәҥ срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) көнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) көн артыннан килүче эш көнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелә торган биналарга, 

кӛтеп тору һәм мӛрәҗәгать 

итҥчеләрне кабул итҥ 

урыннарына, шул исәптән 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль яклау 

турындагы законнары нигезендә 

кҥрсәтелгән объектларга 

инвалидлар ӛчен ҥтҥне тәэмин 

итҥгә, андый хезмәтләрне 

кҥрсәтҥ тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ янгынга каршы 

система һәм янгын сҥндерҥ системасы, 

документларны рәсмиләштерҥ ӛчен кирәкле 

мебель, мәгълҥмат стендлары белән 

җиһазландырылган бина һәм бҥлмәләрдә гамәлгә 

ашырыла. 

Инвалидларга муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

урынына тоткарлыксыз килҥ тәэмин ителә 

(биналарга уңайлы керҥ-чыгу һәм алар эчендә 

кҥченҥ). 

Муниципаль хезмәтләрне кҥрсәтҥ тәртибе 

турында визуаль, текстлы һәм мультимедиа 

мәгълҥматы мӛрәҗәгать итҥчеләргә уңайлы 
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мультимедиа мәгълҥматын 

урнаштыруга һәм 

рәсмиләштерҥгә 

урыннарда урнаштырыла, шул исәптән 

инвалидларның чикләнгән мӛмкинлекләрен исәпкә 

алып. 

2.15. Муниципаль хезмәтнең 

мӛмкинлеге һәм сыйфат 

кҥрсәткечләре , шул исәптән 

муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелгәндә мӛрәҗәгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белән ҥзара элемтәсе саны һәм 

аларның дәвамлылыгы, 

муниципаль хезмәтне дәҥләти 

һәм муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгендә, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу мӛмкинлеге, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

барышы хакында мәгълҥмат алу 

мӛмкинлеге, шул исәптән 

мәгълҥмати-коммуникация 

технологияләрен кулланып.   

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең һәркем ӛчен 

мӛмкинлеге (доступность) кҥрсәткечләре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмәсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җәмәгать транспорты ҥтәрлек 

зонада булуы; 

-белгечләрнең , шулай ук мӛрәҗәгать 

итҥчеләрдән документлар кабул итҥне гамәлгә 

ашыра торган бҥлмәләрнең кирәкле санда булуы; 

-мәгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  

челтәрендәге мәгълҥмат ресурсларында 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм 

порталында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтәннәр белән бер ҥк 

дәрәҗәдә хезмәтләр алырга комачаулаучы 

киртәләрне җиңәргә ярдәм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмәт турында 

консультация алу, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсен алу; 

- мәгълҥмат стендларында, муниципаль 

районның “Интернет” челтәрендәге 

http://kaybici.tatarstan.ru/ рәсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дәҥләти һәм муниципаль  

хезмәтләрнең Бердәм порталында муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥнең ысуллары, тәртибе һәм 

 

http://kaybici.tatarstan.ru/
http://kaybici.tatarstan.ru/
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сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында шәхси кабинет 

аша электрон рәвештә гариза бирҥ, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында мәгълҥмат алу, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алу 

мӛмкинлеге. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ сыйфаты 

тҥбәндәгеләрнең булмавы белән характерлана: 

-мӛрәҗәгать итҥчеләрдән документлар кабул 

итҥ һәм бирҥдә чиратларның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мӛрәҗәгать итҥчеләргә карата 

нәзакәтсезлегенә, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында запрос 

биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алганда 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче вазыйфаи затның 

һәм мӛрәҗәгать итҥченең бер мәртәбә ҥзара 

элемтәсе фаразлана. Элемтәнең дәвамлылыгы 

регламент белән тәгаенләнә. 

Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

кҥпфункцияле ҥзәгендә (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамәлгә 

ашыра. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында 

мәгълҥматны мӛрәҗәгать итҥче 
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http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тә алырга мӛмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

ҥзенчәлекләре 

Электрон формада муниципаль хезмәт алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итү бүлмәсе аша яки Татарстан Республикасының 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр Порталы 

аркылы алырга мөмкин. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында гаризаны электрон формада бирү 

законда каралган очракта гариза Татарстан 

Республикасының дәүләти һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталы (http://uslugi. tatar.ru/) яки 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

(функцияләрнең) Бердәм порталы (http:// 

www.gosuslugi.ru/) аша бирелә. 

 



 

 

 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәлү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә үтәү үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәкләренең ераклашкан эш 

урыннарында үтәү үзенчәлекләре 
3.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ тҥбәндәге процедураларны ҥз эченә ала: 

1) мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һәм муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ; 

4)торак комиссиясе тарафыннан торак шартларына тикшерҥ ҥткәрҥ; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ; 

6) мӛрәҗәгать итҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирҥ. 

 

3.1.2.   Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ  тәртибе Блок-схемасы  кушымта №9 да 

бирелә. 

 

3.2. Мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ 

3.2.1. . Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультация алу ӛчен Бҥлеккә шәхсән, телефон буенча һәм (яки) электрон почта 

аша мӛрәҗәгать итәргә хаклы. 

Бҥлек белгече мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәткәр   тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һәм башка сораулар буенча һәм, зарурлык булганда, гариза бланкын 

тутыруда булышлык кҥрсәтә. 

Әлеге пунктта тәгаенләнгән процедуралар гариза бирҥче мӛрәҗәгать иткән 

кӛндә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һәм рӛхсәт алуның башка сораулары буенча консультацияләр. 

 

3.3. Гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ 

3.3.1. Гариза бирҥче шәхсән, ышанычлы зат аркылы яки КФҤ, КФҤ нең 

ераклашкан эш урыны аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында язма гариза 

бирә 

һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендә Бҥлеккә документларын 

тапшыра. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гариза электрон рәвештә Бҥлеккә 

электрон почта буенча яисә Интернет-кабул итҥ бҥлмәсе аша җибәрелә. 

Электрон рәвештә кергән гаризаны теркәҥ билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

3.3.2. Бҥлекнең гаризаларны кабул итҥне алып баручы белгече гамәлгә 

ашыра: 

гариза бирҥченең шәхесен аныклауны; 
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гариза бирҥченең вәкаләтләрен тикшерҥне (ышанычнамә буенча гамәл кылу 

очрагында); 

әлеге Регламентның 2.5 пунктында кҥздә тотылган документларның булуын 

тикшерҥне; 

тапшырылган документларның билгеләнгән таләпләргә туры килҥен 

(документлар кҥчермәләренең тиешенчә рәсмиләштерелҥе, документларда кырып 

тӛзәтҥләрнең, ӛстәп язуларның, сызылган сҥзләрнең һәм искәртелмәгән бҥтән 

тӛзәтҥләрнең булмавын) тикшерҥне. 

Замечаниеләр булмаган очракта Бҥлек белгече гамәлгә ашыра: 

гаризаны кабул итҥне һәм аны махсус журналда теркәҥне ; 

гариза бирҥчегә тәкъдим ителгән документларны алу турында документларны 

кабул итҥ датасы турында билге куеп, бирелгән керҥ номеры белән, муниципаль 

хезмәтне ҥтәҥнең датасың һәм вакытын кҥрсәтеп опись кҥчермәсентапшыруны. 

гаризаны карау ӛчен Башкарма комитет җитәкчесенә җибәрҥне. 

Документларны кабул итҥне кире кагу ӛчен нигез булган очракта Бҥлекнең 

документлар кабул итҥне алып баручы белгече гаризаны теркәҥ ӛчен 

каршылыклар булу турында гариза бирҥчегә хәбәр итә һәм документларны кабул 

итҥне кире кагу 

ӛчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язма рәвештә аңлатып документларны 

аңа кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

15 минут эчендә гаризаны һәм документларны кабул итҥ; 

гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә гаризаны теркәҥ. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза, Башкарма 

комитет җитәкчесе каравына җибәрелгән яки мӛрәҗәгать итҥчегә кире 

кайтарылган  документлар. 

  

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны тәгаенли 

һәм гаризаны Бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура гаризаны теркәгән вакыттан бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Ведомствоара запрослар формалаштыру һәм аларны муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ 

3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон бәйләнеш системасы ярдәмендә 

электрон рәвештә тҥбәндәгеләрне бирҥ турында запрос җибәрә: 

1) Кҥчемсез милекнең Бердәм дәҥләт реестрыннан ӛземтә (соңгы биш ел ӛчен 

(элек Татарстан Республикасыннан читтә яшәгәндә); 

2) Индивидуаль эшкуар булып торган затның 3-НДФЛ формасы буенча 

керемнәре турында мәгълҥматлар; 

3) Физик затның 2-НДФЛ формасы буенча керемнәре турында мәгълҥматлар; 

4) Йорт кенәгәсеннән ӛземтә (документлар җирле ҥзидарә органнары 

тарафыннан бирелгән очракта); 

5) Торак йортның яшәҥ һәм гомуми мәйданын һәм бирҥ вакытын кҥрсәтеп 

финанс-лицевой счет (документлар җирле ҥзидарә органнары тарафыннан бирелгән 

очракта); 
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6) Социаль тҥләҥләр алу турында мәгълҥматлар; 

7) Торак йортның яшәҥ ӛчен яраксыз дип танылуы турында карар (яшәҥ ӛчен 

яраксыз торакта торучы гражданнар ӛчен). 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында гариза кергән вакыттан соң бер эш кӛне эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар  

3.4.2. . Ведомствоара электрон үзара бәйләнеш системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат тапшыручыларның белгечләре соратылган документларны 

(мәгълүматны) бирәләр яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен зарури документның 

һәм (яки) мәгълүматның булмавы хакында хәбәр җибәрәләр (алга таба – кире кагу  

турында хәбәр). 

Әлеге пунктча белән тәгаенләнгән процедуралар түбәндәге срокларда 

гамәлгә ашырылалар: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелүче документлар (мәгълүматлар) 

буенча өч эш көненнән артык түгел; 

              калган тапшыручылар буенча – ведомствоара запросның документны һәм 

мәгълүматны бирүче органга яки оешмага кергән көннән соң биш көн дәвамында, 

әгәр ведомствоара запроска җавапны әзерләү һәм җибәрүнең бүтән сроклары 

федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм 

федераль законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасының норматив 

хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яисә кире кагу турында хәбәр. 

3.5.Торак комиссиясе тарафыннан торак шартларын тикшерү 

3.5.1.Бүлек белгече документларны учет делосына туплый һәм җәмәгатьчелек 

(иҗтимагый) торак комиссиясе каравына җибәрә (алга таба – комиссия). 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар запросларга җавап алынган 

вакыттан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүченең учет делосы 

формалаштырылган һәм комиссиягә җибәрелгән. 

3.5.2. Комиссия сәркатибе гамәлгә ашыра: кергән документларны өйрәнүне, 

комиссиянең утырыш көнен тәгаенләүне, комиссия әгъзаларына комиссия 

утырышы көне турында хәбәр итүне. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар документлар кергән 

вакыттан соң ике көн дәвамында гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссия әгъзаларына утырыш көне турында 

хәбәр итү. 

3.5.3. Комиссия тарафыннан гаризаларны карау 

Комиссия үзенең утырышында учет делосын карый һәм социаль ипотека 

системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны учетка кую яки аны кире 

кагу турында карар кабул итә. 

Процедураның нәтиҗәсе: учетка кую яки аны кире кагу турында карар 

3.5.4.Комиссия сәркатибе карарны беркетмә (бер данә) рәвешендә 

рәсмиләштерә һәм комиссия әгъзаларына кул куярга бирә. 

Процедураның нәтиҗәсе: кул куярга бирелгән нәтиҗә 

3.5.5. Комиссия әгъзалары беркетмәне имзалыйлар һәм комиссия сәркатибенә 
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җибәрәләр. 

Әлеге Регламентның 3.5.3 – 3.5.5 пунктчалары белән тәгаенләнгән 

процедуралар комиссия утырышы кӛнендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзалары кул куйган нәтиҗә 

3.5.6. Комиссия сәркатибе беркетмәне гаиләнең учет делосы белән бергә Бҥлек 

белгеченә җибәрә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура карар кабул ителгән вакыттан соң 

бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Бҥлек белгеченә җибәрелгән комиссия беркетмәсе 

һәм учет делосы. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ 

3.6.1. Комиссия тарафыннан учетка алу турында карар кабул ителгән очракта 

Бҥлек белгече: 

1) гариза бирҥченең (никахта тормаган гариза бирҥченең) гаиләсе турындагы 

мәгълҥматларны гражданнарның Татарстан Республикасы буенча Җыелма 

исемлегенә кертә (“Учет делосын теркәҥ” карточкасы булдыра, мӛрәҗәгать итҥчегә 

учет номеры бирә); 

2) Гаилә әгъзалары белән бергә яңа гариза бирҥчеләрне гражданнарның 

Татарстан Республикасы буенча Җыелма исемлегендә теркәҥ турында” 

боерык проектын әзерли (алга таба – боерык). 

Комиссия тарафыннан учетка алуны кире кагу турында карар кабул ителгән 

очракта Бҥлек белгече учетка алуны кире кагу турында хат проектын әзерли (алга  

таба – хат) һәм аны килештерҥгә җибәрә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар беркетмә һәм гаиләнең учет 

делосы кергән вакыттан соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Бҥлек башлыгына килештерҥгә юлланган 

боерык (хат) проекты. 

3.6.2. Бҥлек башлыгы боерык (хат) проектын яраштыра (килештерә) һәм 

муниципаль район Башлыгына кул куюга җибәрә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар алдагы процедура 

тәмамланган вакыттан бер кӛннән артык соңга калмыйча гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: боерыкның (хатның ) яраштырылган һәм район 

Башлыгына кул куюга җибәрелгән проекты. 

3.6.3.Район Башлыгы боерыкны (хатны) имзалый һәм Бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар алдагы процедура 

тәмамланган вакыттан бер кӛннән артык соңга калмыйча гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кул куелган һәм Бҥлеккә җибәрелгән боерык 

(хат). 

3.6.4.Бҥлек белгече, боерыкны алгач, документларны бергә туплый һәм 

Дәҥләт торак фондына юллый. 

Учетка алуны кире кагу очрагында имзаланган хат комиссия карарын теркәп 

почта аша мӛрәҗәгать итҥчегә юллана. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура алдагы процедура тәмамланган 

вакыттан соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

3.6.6.Дәҥләт торак фонды документларны кабул итә һәм гамәлгә ашыра: 

-торак тӛзелеше ҥсешенә дәҥләт ярдәме, җирләрнең дәҥләт резервын 
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формалаштыру һәм файдалану тәртибе ӛлкәсендә хезмәттәшлек итҥ турында 

тӛзелгән шартнамәләр нигезендә аларга анализны һәм гомумиләштерҥне;  

       учетка алынган гаиләләрнең (шулай ук никахта тормаучы мӛрәҗәгать 

итҥчеләрнең дә), шәһәрләр һәм районнар буенча аерып, реестрын 

формалаштыруны; 

учетка куелган гаиләләрнең формалаштырылган реестрын яки учетка куюны 

кире кагу сәбәбен кҥрсәтеп гаиләләрнең бирелгән исемлеген Бҥлеккә кире 

кайтаруны. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар ДТФ регламенты белән 

тәгаенләнгән срокларда гамәлгә ашырылалар. 

Процедураның нәтиҗәсе: учетка кую турында карар яки сәбәпләрен кҥрсәтеп 

учетка куюны кире кагу. 

            3.7. Мӛрәҗәгать итҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирҥ 

3.7.1.Бҥлек белгече Дәҥләт торак фондыннан (ДТФ) документларны 

алганнан соң мӛрәҗәгать итҥчегә социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗларны учетка кую һәм Дәҥләт торак фонды 

Реестрына кертҥ турында яисә учетка куюны кире кагу хакында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар карар кергән кӛннән соң ике 

кӛн эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мӛрәҗәгать итҥчегә учетка алу яисә аны кире 

кагу турында хәбәр ирештерҥ. 

3.8.КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ. 

3.8.1. Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу ӛчен КФҤ кә, КФҤ нең 

ераклашкан эш урынына мӛрәҗәгать итәргә хаклы. 

3.8.2. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ КФҤ нең билгеләнгән тәртиптә 

расланган эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.8.3. Муниципаль хезмәт алуга КФҤ тән документлар килеп ирешкәндә 

процедуралар әлеге Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә 

ашырыла. 

Муниципаль хезмәтнең нәтиҗәсе КФҤ кә җибәрелә. 

3.9. Техник хаталарны тӛзәтҥ. 

3.9.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган документта техник хата 

барлыгы беленгән очракта мӛрәҗәгать итҥче Бҥлеккә тәкъдим итә: 

-техник хатаны тӛзәтҥ турында гариза (кушымта №9); 

-муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак мӛрәҗәгать итҥчегә бирелгән 

техник хаталы документ; 

-техник хата булуны дәлилләҥче юридик кӛчкә ия булган документлар. 

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган документта кҥрсәтелгән 

мәгълҥматлардагы техник хатаны тӛзәтҥ турында гариза мӛрәҗәгать итҥче 

(вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән яисә почта аша тапшырыла (шул исәптән 

электрон почтаны файдаланып), яки дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 
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Бердәм порталы яисә дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең кҥпфункцияле ҥзәге 

аша. 

3.9.2. Документлар кабул итҥгә җаваплы белгеч техник хатаны тӛзәтҥ 

турындагы гаризаны кабул итә, теркәлгән документлары белән гаризаны терки 

һәм Бҥлеккә тапшыра.  

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура гаризаны теркәгән вакыттан соң 

бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән һәм Бҥлек белгеченә карауга 

җибәрелгән гариза. 

3.9.3. . Бҥлек белгече документларны карый һәм хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсе 

булып торган документка тӛзәтҥләр кертҥ максатларында әлеге Регламентның 3.6 

пунктында кҥздә тотылган процедураларны гамәлгә ашыра һәм тӛзәтелгән 

документны гариза бирҥчегә (вәкаләтле вәкилгә) шәхсән кул куйдырып тапшыра. 

Шуның белән бергә гариза бирҥчедән (вәкаләтле вәкилдән) техник хата 

булган документның оригиналын ала яки почта аша (электрон почта ярдәмендә) 

гариза бирҥчегә техник хаталы документның оригиналын Бҥлеккә тапшырганда 

документны алу мӛмкинлеге турында хат җибәрә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура техник хата беленгәннән соң 

яки җибәрелгән хата турында теләсә кайсы кызыксынучы заттан гариза кергәннән 

соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: мӛрәҗәгать итҥчегә тапшырылган (җибәрелгән) 

документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә контроль тәртибе һәм формалары 
4.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең тулылыгына һәм сыйфатына контроль 

мӛрәҗәгать итҥчеләрнең хокуклары бозылуын ачыклау һәм бетерҥне, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының ҥтәлҥенә тикшерҥләр уздыруны, җирле 

ҥзидарә органнары вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

карарлар әзерләҥне ҥз эченә ала. 

Административ процедураларның ҥтәлешенә контроль формалары булып 

торалар: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һәм 

килештерҥ. Тикшерҥ нәтиҗәсе булып проектка виза салу тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә уздырылучы делопроизводствоны алып баруны 

тикшерҥләр; 

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процедураларын ҥтәҥгә билгеләнгән тәртиптә 

контроль тикшерҥләр ҥткәрҥ. 

Контроль тикшерҥләр планлы (җирле ҥзидарәнең ярты еллык һәм еллык эш 

планнары нигезендә гамәлгә ашырылырга тиешле) һәм планнан тыш булырга 

мӛмкин. Тикшерҥләрне ҥткәргәндә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ белән бәйле бӛтен 

сораулар да (комплекслы тикшерҥ) яисә гариза бирҥченең конкрет мӛрәҗәгате 

буенча сорау каралырга мӛмкин. 
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Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә ашыру 

максатларында һәм карарлар кабул иткәндә Башкарма комитет җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре турында белешмә тәкъдим ителә. 

4.2. . Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча административ процедуралар белән 

тәгаенләнгән гамәлләр эзлеклелеген ҥтәҥгә агымдагы контроль Башкарма комитет 

җитәкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ буенча эшне оештыруга җаваплы кеше, шулай ук инфраструктура ҥсеше 

бҥлеге белгечләре тарафыннан гамәлгә ашырыла.  

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затларның исемлеге 

җирле ҥзидарә органының структура бҥлекчәләре турында нигезләмәләр һәм 

вазыйфаи регламентлар белән тәгаенләнә. 

Ҥткәрелгән тикшерҥләр йомгаклары буенча мӛрәҗәгать итҥчеләрнең 

хокуклары бозылулар беленгән очракта гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендә җавапка тартылалар. 

4.4. Гариза бирҥчеләрнең мӛрәҗәгатьләрен ҥзвакытында карамаган ӛчен 

җирле ҥзидарә органы җитәкчесе җаваплы була. 

Җирле ҥзидарә органының структура бҥлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) 

әлеге Регламентның 3 бҥлегендә кҥрсәтелгән административ гамәлләрне 

ҥзвакытында һәм (яки) тиешенчә ҥтәмәгән ӛчен җаваплы була. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышында кабул ителә (гамәлгә ашырыла) 

торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмаган) ӛчен вазыйфаи затлар һәм бҥтән 

ҥзидарәлек хезмәткәрләре Закон тәртибендә билгеләнгән җаваплылыкны тота. 

4.5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥгә гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары ягыннан контроль муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә Башкарма комитет 

эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм дӛрес мәгълҥмат алу һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процессында 

мӛрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка чаклы карау мӛмкинлеге булу аркасында 

гамәлгә ашырыла. 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтү органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, үзидарәлек хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 

тәртибе. 

 

5.1. Муниципаль хезмәтне алучы Башкарма комитетның муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

судка кадәрге тәртиптә Башкарма комитетка яисә муниципаль берәмлек Советына 

шикаять бирергә хокуклы. 

Гариза бирҥче шикаять белән мӛрәҗәгать итәргә мӛмкин, шул исәптән 

тҥбәндәге очракларда: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында мӛрәҗәгать итҥченең запросын теркәҥ 

срогын бозу; 

2) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын бозу; 

3)мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый актлары 
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тарафыннан тәкъдим итҥ яисә гамәлгә ашыру каралмаган документлар яки 

мәгълҥматларны яисә гамәлләр кылуны таләп итҥ; 

4) мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында тапшыру каралган документларны кабул итҥне кире кагу;  

5) федераль законнар һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары  

һәм бҥтән норматив хокукый актлары, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында кире кагуга нигезләр кҥздә тотылмаган булуга карамастан, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу;  

6) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә мӛрәҗәгать итҥчедән Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында кҥздә тотылмаган тҥләҥне таләп итҥ;  

7)Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсендә бирелгән документлардагы җибәрелгән 

хата һәм ялгышларны тӛзәтҥне кире кагуы яисә андый тӛзәтҥләрнең билгеләнгән 

срогын бозу;  

8) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре буенча документлар бирҥнең 

срогын яисә тәртибен бозу;  

9) федераль законнарда һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бҥтән норматив хокукый актлары, муниципаль районның норматив хокукый 

актларында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктатуга нигезләр кҥздә тотылмаган 

булуга карамастан, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктату (туктатып тору); 

  

  

10) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны баштагы кабул 

итҥдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дӛрес тҥгеллеге кҥрсәтелмәгән 

документларны муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә , 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль 

законның 7 маддәсе 1 ӛлешенең 4 пунктында каралган очраклардан гайре, 

мӛрәҗәгать итҥчедән таләп итҥ. Кҥрсәтелгән очракта мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

кҥпфункцияле ҥзәкнең, кҥпфункцияле ҥзәк хезмәткәренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәрге (судтан тыш) шикаять бирҥ шул 

очракта мӛмкин, әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

бирелә торган кҥпфункцияле ҥзәккә тиңдәшле муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча 

функция 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 16 маддәсенең 1.3 ӛлеше белән 

тәгаенләнгән тәртиптә тулы кҥләмдә йӛкләнгән булса.  

5.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче орган җитәкчесенең карарына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата 

шикаять язма рәвештә кәгазь йӛрткечтә яки электрон рәвештә бирелә. Шикаять 

почта, КФҤ аша, "Интернет" мәгълҥмат-телекоммуникация челтәрен, Кайбыч 

муниципаль районының рәсми сайтын (http://kaybici.tatarstan.ru/), Татарстан 

Республикасының дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләренең Бердәм порталын 

(http://uslugi.tatar.ru/), дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) 
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Бердәм порталын (http://www.gosuslugi.ru/) файдаланып җибәрелергә, шулай ук 

мӛрәҗәгать итҥчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мӛмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органга яисә югарырак торган органга (ул 

булса) кергән шикаять теркәлгән кӛненнән соң унбиш эш кӛне эчендә каралырга 

тиеш, ә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның мӛрәҗәгать итҥчедән 

документларны кабул итҥдә яисә җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны тӛзәтҥдә 

кире кагуына карата шикаять яисә андый тӛзәтҥләр срогын бозуга карата шикаять 

очрагында – аны теркәгәннән соң биш эш кӛне эчендә. 

5.4. Шикаять тҥбәндәге мәгълҥматны ҥз эченә алырга тиеш:  

1) хезмәт кҥрсәтҥче органның, хезмәт кҥрсәтҥче органның вазыйфаи затының 

яки карарлары һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять бирелә торган 

муниципаль хезмәткәрнең исемен;  

2)мӛрәҗәгать итҥченең фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы – 

булганда), тору урыны турында мәгълҥматларны – физик затның яисә мӛрәҗәгать 

итҥченең исеме, урнашу урыны турында мәгълҥматларны – юридик затның, шулай 

ук мӛрәҗәгать итҥчегә җавап җибәрҥ ӛчен контакт телефоны номерын 

(номерларын), электрон почта адресын (адресларын) (булганда) һәм почта адресын;    

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять бирелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында мәгълҥматларны; 

 4) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле 

(гамәл кылмавы) белән мӛрәҗәгать итҥченең риза булмавына нигез булып торган 

дәлилләр.  

5.5. Шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

кҥчермәләре шикаятькә теркәлергә мӛмкин. Бу очракта шикаятьтә теркәлгән 

документларның исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре тҥбәндәге карарларның берсе кабул ителә:   

1) шикаять канәгатьләндерелә, кшул исәптән кабул ителгән карарны кире кагу, 

документларда җибәрелгән хаталарны тӛзәтҥ, мӛрәҗәгать итҥченең акчаларын кире 

кайтару   формасында  ; 

2) шикаять канәгатьләндерҥ кире кагыла.   

Мондый карар кабул ителгәннең икенче кӛненнән дә соңга калмыйча 

мӛрәҗәгать итҥчегә бу турыда язма формада яки аның теләге буенча электрон хат 

формасында шикаятьне карау нәтиҗәләрен аңлатып хат юллана.    

5.7. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

ӛлешендә кҥрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта муниципаль хезмәт 

кҥрсәткәндә беленгән бозуларны кичекмәстән бетерҥ максатларында муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче орган, кҥпфункцияле ҥзәк тарафыннан тормышка ашырылучы 

гамәлләр турында мәгълҥмат бирелә, шулай ук кҥрсәтелгән уңайсызлыклар ӛчен 

кичерҥ сорала һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу максатларында мӛрәҗәгать 

итҥчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында мәгълҥмат кҥрсәтелә. 

Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле тҥгел дип табылу очрагында мӛрәҗәгать 

итҥчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 ӛлешендә 

кҥрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре 
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хакында дәлилле аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирҥ 

тәртибе турында мәгълҥмат китерелә. Шикаятькә анда бәян ителгән хәлләрне 

раслаучы документларның кҥчермәләре теркәлергә мӛмкин. Мондый очракта 

шикаятьтә аңа теркәлҥче документларның исемлеге китерелә. 

5.8. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә җавапта муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә беленгән бозуларны 

кичекмәстән бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълҥмат бирелә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу 

максатларында мӛрәҗәгать итҥчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълҥмат кҥрсәтелә. 

 5.9. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре хакында дәлилле 

аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирҥ тәртибе турында 

мәгълҥмат китерелә. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча 

административ хокук бозу яки җинаять составы билгеләре табылу очрагында 

шикаятьләрне карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган 

материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрәләр. 



 

 

 

Кушымта №1 
  

 

 

   на 
(муниципаль берәмлекнең  

 
җирле ҥзидарә органының исеме) 

  

 _________________________________дан (тан) 

_______________________________ (алга таба – 

гариза бирҥче). 
 (фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт, тору урыны буенча 

теркәлҥ мәгълҥматлары, телефон) 

 

ГАРИЗА. 
 

 

    
  (торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкның сәбәпләрен кҥрсәтергә) 

   

  
 (гаиләнең бер әгъзасына торак мәйданы белән тәэмин ителгәнлек социаль ипотека буенча учетка кую нормасыннан 

тҥбән, 

  
 санитария һәм техник таләпләргә җавап бирми торган торакта яшәҥ) 
  
 (яшәҥ хокукларында биләгән объектның тӛрен кҥрсәтергә: аерым, коммуналь, бҥлмәләр саны) 

  

  

  

Гаризага билгеләнгән тәртиптә социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ӛчен 

гаиләмне учетка алҥ ӛчен кирәкле мәгълҥматларны ҥз эченә алган анкета теркәлә. 

Социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ӛчен мине ____ кешелек составта 

гаиләм белән учетка алуыгызны ҥтенәм. 

Мин һәм гаиләм әгъзалары гариза һәм анкетада кҥрсәтелгән мәгълҥматларны җирле 

ҥзидарә органнары тарафыннан тикшерҥгә, алар тарафыннан запросларга, шулай ук учетка алу 

турында мәсьәләне карау ӛчен кирәкле документларны махсуслаштырылган оешма (Татарстан 

Республикасы Президенты каршындагы Дәҥләт торак фонды) тикшерҥенә ризалыгыбызны 

бирәбез. 

   

Гариза бирҥче :  
 (фамилиясе, исеме, атасының исеме тулысы белән, имза)  

 Гаиләнең хокуктан файдалануга сәләтле әгъзалары:   

   1.   

 2.   

 3.   
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 4.   

 5.   

 6.   

(гаиләнең хокуктан файдалануга  сәләтле барлык әгъзаларының имзалары )  

 

Гаризага сканерланган тҥбәндәге документлар теркәлә: 

1) Шәхесне таныклаучы документлар; 

2)Вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мӛрәҗәгать итҥче исеменнән вәкил эш 

итсә); 

3) Анкета (кушымта №2). 

4) Социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ӛчен гариза бирҥчене һәм аның 

гаиләсен учетка кую турында мәсьәләне карау ӛчен зарури документлар. 

Запрос булганда сканерланган документларның оригиналларын бирергә вәгъдә бирәм. 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 
                            

МҾРҼҖҼГАТЬ ИТҤЧЕНЕҢ АНКЕТАСЫ 

 

  

1. Мҿрҽҗҽгать итҥченең Фамилиясе, исеме, атасының исеме 

_______________________________________ 

                                                  (тулысынча) 

                                                             ┌──┬──┬──┬──┐ 

2. яшҽҥ   адресым ────────────────────────────────────────   ┴──┴──┴──┴──┘ 

                    (район, урам, йорт, фатир, бҥлмҽ) (бҥлекнең 24  коды) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (контакт ҿчен телефонны кҥрсҽтергҽ: ҿйнеке,хезмҽт урыныныкы) 

 3. Шҽхесне таныклаучы документ ______________________________________ 

                                                   (  документ тҿре) 

серия _______ номер _______________кайчан кем тарафыннан бирелгҽн _________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                              ┌──┬──┬──┬──┐ 

4. Туу датасы   ───────────────────────────────────────────── ┴──┴──┴──┴──┘ 

                      (число, ай, ел)                   (бҥлекнең 7  коды) 

                                                              ┌──┬──┬──┬──┐ 

5. Туу урыны ────────────────────────────────────────────     ┴──┴──┴──┴──┘ 

                                                       (шҽһҽр, район коды) 

                                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

6. Салым тҥлҽҥченең таныклау номеры             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                (ИНН)        (9 бҥлек коды- барлык унике билгене кҥрсҽтергҽ) 

 

  

Мҽшгульлек:   ─────────────────────────────────────────────────────────┴──┘ 

(мҿрҽҗҽгать итҥче эшлҽмҽсҽ,мҽшгуль булмауның сҽбҽбен кҥрсҽтергҽ)(бҥлекнең 10  коды) 

___________________________________________________________________________ 

(оешманың,предприятиенең,бҥлекнең, уку урынының тулы исемен кҥрсҽтергҽ) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                            ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 

9. Предприятиенең ИНН   -----───────── ─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

                                                     (код 9 раздела) 

___________________________________________________________________________ 

 (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче эшлҽмҽсҽ,ИНН урынына нульлҽр куела,ягъни эшлҽмҽҥче ҿчен 

ИНН - 0 000 000 000) 

                                                                    ┌──┬──┐ 

10. Соңгы эш урынында стаж:                    ─────────────────────┴──┴──┘ 

                                              (еллар санын кҥрсҽтергҽ) 

                                                                    ┌──┬──┐ 

11. Соңгы эш урынында стаж:       ──────────────────────────────────┴──┴──┘ 

                                            (еллар санын кҥрсҽтергҽ) 

12. Мин һҽм гаилҽмнең минем белҽн яшҽҥче ҽгъзалары милек хуҗасы хокукында торак 

мҽйданының (ҿлешен) билибез: 

 _______________________________________ 

                                 (нинди, кем, кайда, нигезне кҥрсҽтергҽ) 

___________________________________________________________________________ 

                                                                       ┌──┐ 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘ 

                                                           (бҥлекнең 20 коды  ) 

13. Наем шартнамҽсе буенча _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

(кҥрсҽтергҽ, конкрет кем тарафыннан) 
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NN  

п/п  

Гариза бирүченең һәм гаиләсе 

әгъзаларының фамилиясе, 

исеме, атасының исеме 

Туганлык 

мӛнәсәбәтләре 

Пропискага керҥ 

датасы 

Аерым 

финанс- 

лицевой 

счетының 

булуы 

Мәйдан 

(гомуми/ 

торак) 

1      

2      

3      

 
14. Милек хокукында ________________________________________________ 

                                        (кҥрсҽтергҽ, конкрет кем тарафыннан) 

 

 

N  

п/п 

Ф.И.А. и.. 

(тулысынча) 

Туганлык 

мӛнәсәбәтлә

ре 

Адрес    Торак 

хокукы 

объекты 

(код) 

Мәйдан 

(гомуми/ 

торак) 

Милек турында 

таныклык буенча 

теркәлү датасы 

1       

2       

3       

4       

5       

 
15. Соңгы 5 елда гариза бирҥче һҽм аның ҽгъзалары тарафыннан торак шартларының 

начараюына китергҽн торак белҽн булган гражданлык-хокукый килешҥлҽре: 

___________________________________________________________________________ 

                            (ниндилҽр икҽнен кҥрсҽтергҽ) 

16. Гаилҽнең бер ҽгъзасына туры килгҽн гомуми мҽйдан белҽн тҽэмин ителешнең җыелма 

 

дҽрҽҗҽсе: ────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘ 

   (кҥрсҽтергҽ: гаилҽнең бер ҽгъзасына ничҽ кв. м туры килҽ) (15 бҥлек коды) 

17.   Билҽгҽн фатирның тҿре:: ______________________________________________ 

                                 (фатирның тҿрен кҥрсҽтергҽ:бҥлмҽлҽр саны) 

 

 

                                                                       ┌──┐ 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘ 

        (тҿзеклҽндерҥ стандартын кҥрсҽтергҽ) (23 бҥлек коды) 

 

___________________________________________________________________________ 

18. Телҽсҽ нинди взносларга банкларның һҽм бҥтҽн оешмаларның кредит средстволарын 

файдалану (фатир, техника алуга,уку ҿчен тҥлҽҥгҽ һ.б.)                    

                                                                       └──┘ 

(ҽйе 1, юк 2) 

19. Айлык тҥлҽҥлҽрнең җыенысы ____________________________________________ 

                                    (тҥлҽҥлҽрнең конкрет суммасын кҥрсҽтергҽ) 

___________________________________________________________________________ 

20. Тҥлҽҥлҽр срогының азагы тутырылган декларация 

______________________________________________ 

21. Тутырылган декларация нигезендҽ гаилҽдҽ 1 кешегҽ айлык җыелма 

керем тҽшкил итҽ:  

                   ────────────────────────────────────┴──┘ 

                                                           (22 бҥлек коды) 

(салым инспекциясе раслаган декларация формасы гражданнарны учетка кую турында 

мҽсьҽлҽне карау ҿчен кирҽкле документларның исемлегенҽ теркҽлҽ) 

 

                                                                       ┌──┐ 

22. Тҽҥге взносны (пай тупланмасын) кертҥ мҿмкинлеге            ───────┴──┘ 
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                                                           ((33 бҥлек коды)) 

___________________________________________________________________________ 

   (мҿмкинлек булса, кҥрсҽтергҽ, ничҽ %: 10%, 20%, 30%, 30% тан артык) 

___________________________________________________________________________ 

                                                                       ┌──┐ 

23.  Ташламалар категориясе:                         

                     ──────────────────────────────────────────────────┴──┘ 

         (бар/юк (астына сызарга)                            (36 бҥлек коды) 

   

___________________________________________________________________________ 

                   (кҥрсҽтергҽ: ташламага нигезне, ташлама тҿрен: 

___________________________________________________________________________ 

  авариягҽ элҽккҽн, чернобыльче,кҥп балалы, Бҿек Ватан сугышында катнашучы, 

 

___________________________________________________________________________ 

               сҽламҽтлек буенча, тузган торак,башкалар) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                       ┌──┐ 

24. Мҽшгульлек ҿлкҽсе буенчагражданнарның квота категориясе :                 

                                               ────────────────────────┴──┘ 

                                                           (37 бҥлек коды) 

___________________________________________________________________________ 

           (кҥрсҽтергҽ: гариза бирҥче гражданнарның кайсы категориясенҽ керҽ) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

25. Талҽп ителҽ торган (кҿтелгҽн) 

торак тҿре: ───────────────────────────────────────────────────────────┴──┘ 

                                                           (35 бҥлек коды) 

___________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

 Гаилҽнең нормадан кечерҽк торак мҽйданы алуга риза булу очрагында гаилҽ 

фатирны тапшыру актына кул куйган кҿннҽн 5 ел ҥткҽннҽн соң социаль ипотека 

буенча учетка басарга хаклы. 

 Ҽлеге гариза-анкетадагы мҽгълҥматларның тҥбҽндҽ кҥрсҽтелгҽн датага дҿрес 

һҽм тҿгҽл булуларын раслыйм. 

 

Гариза бирҥче: ________________________________________________________________ 

               (фамилиясе, исеме, атасының исеме тулысынча, имза) 

 Гаилҽнең хокуктан файдалануга сҽлҽтле 

 ҽгъзалары:  1.____________________________________________________________ 

             2.____________________________________________________________ 

             3.____________________________________________________________ 

             4.____________________________________________________________ 

             5.____________________________________________________________ 

             6.____________________________________________________________ 

           (гаилҽнең хокуктан файдалануга  сҽлҽтле барлык ҽгъзаларының имзалары )  

 

                             "___________" ____________ 20__ е. 

                              (дата язмача) 
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Кушымта №3 
 

Социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ӛчен 

гариза бирүчене һәм аның гаиләсен учетка алу турындагы мәсьәләне 

карау ӛчен зарури документлар 

исемлеге 
 

 

1. Барлык гражданнар ӛчен гомуми нигезләрдә: 

-гражданның ___________________муниципаль районы Башкарма комитет 

җитәкчесе исеменә гаризасы; 

- финанс-лицевой счеты кҥчермәсе; 

-йорт кенәгәсеннән ӛземтә (-ләр); 

-торак шартларын тикшерҥ турында белешмә (закон белән билгеләнгән 

тәртиптә яшәҥ ӛчен яраксыз дип танылган тору урыннары ӛчен); 

-ордер (наем, ярдәмче наем, аренда, субаренда шартнамәсе); 

- барлык эшләҥче гаилә әгъзаларының эш урыннарыннан предприятиенең 

реквизитларын, гражданның эш урыны, аның вазыйфасы турында 

мәгълҥматларны ҥз эченә алган, җитәкчесе тарафыннан имзаланган һәм оешманың 

мӛһере белән расланган белешмә (-ләр); 

- барлык гаилә әгъзаларының керемнәрен раслаучы документлар: 

-узган ел ӛчен хезмәт хакы турында белешмә (2-НДФЛ формасы буенча) 

(мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан бирелергә мӛмкин); 

- узган календарь ел һәм агымдагы календарь елның узган хисап чоры ӛчен 

салым инспекциясе билгесе куелган декларация (эшкуар ӛчен) яки алдан 

йӛкләнгән керемне тҥләҥгә кҥчкән эшкуарлар ӛчен алдан йӛкләнгән керемгә 

(соңгы 6 ай ӛчен) салым тҥләҥ турында таныклык (мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

бирелергә мӛмкин); 

-студент билеты яки укыган урынны раслаучы докумен (укучылар ӛчен); 

- стипендия алу турында белешмә (студентлар ӛчен); 

-пособиеләр алу турында белешмә; 

-Россия Федерациясе субъекты ягыннан субсидияләр булганда – субсидия 

бирҥне гарантияләҥче документлар; 

-милектә торак булу яки аны читләштерҥ (мӛрәҗәгать итҥченең торагында 

соңгы 5 елда яшәҥ урыны буенча теркәлгән барлык затларга, шул исәптән 

Россиянең башка регионнарыннан) буенча килешҥләрне гамәлгә ашыру 

турында белешмә (кҥчемсез мӛлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның Бердәм дәҥләт реестрыннан ӛземтә) (мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

бирелергә мӛмкин); 

торак бинага һәм җиргә хокук бирҥче документларның кҥчермәләре (торак 

бинага һәм җиргә милек турында таныклык, аренда, тҥләҥсез файдалану, бҥләк 

итҥ шартнамәсе һ.б.) (мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан бирелергә мӛмкин); 

техник инвентарьлаштыру бюросы тарафыннан бирелгән торак урынның 

(фатирның) техник паспорты, чиктәш (чиктәш-изоляцияләнгән) бҥлмәләрдә 

яшәҥчеләрнең исемлеге; 
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әлеге мәйданда барлык кӛн итҥчеләрнең паспорт мәгълҥматлары (серия, 

номер, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән), ә гаиләнең балигъ булмаган 

әгъзаларының – туу турында таныклыклары; 

чакырылыш яшендәге ир җенесеннән булган затлар ӛчен хәрби билет 

кҥчермәсе; 

хезмәт стажын раслаучы хезмәт кенәгәсе кҥчермәсе (кадрлар бҥлеге башлыгы 

раслаган бӛтен битләр); 

туганлык мӛнәсәбәтләрен раслаучы документлар: никах (аерылышу) турында 

таныклык, балаларның туу турында таныклыгы, никахлашу контракты булу. 

2.Яшәҥ ӛчен яраксыз торак урынны биләҥче гражданнар ӛчен: 

әлеге исемлекнең 1 пунктында саналып киткән документлар; 

торак урынны яшәҥ ӛчен яраксыз дип тану турында хокукый акт. 

3.Ташламаларга ия гражданнар ӛчен: 

әлеге исемлекнең 1 пунктында саналып киткән документлар; 

тиңдәшле ташламаны билгеләҥче хокукый акт турында мәгълҥматлар; 

тиңдәшле ташламаны раслаучы документлар: белешмәләр, таныклыклар; 

чиратка кабул ителҥче затлар ӛчен ӛстәмә мәйданга хокук (әлеге хокукны 

исәпкә алып) турында документлар. 
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Кушымта №4 
 

 

ГАИЛӘЛӘРНЕҢ БЕРДӘЙ ФОРМАДАГЫ ИСЕМЛЕГЕН ТУТЫРУ ӨЧЕН 
КИРӘКЛЕ МӘГЪЛҮМАТЛАР 

N    

Бҥлек 

Бҥлек исеме 

1  N п/п                                                            

2  Гаиләнең номеры 

3  Гаиләнең учет делосының уникаль номеры 

4  Гаиләдә әгъзалар саны 

5  Гариза бирҥченең һәм гаилә әгъзаларының фамилиясе, исеме, 

атасының исеме (тулысынча) 

6  Туганлык мӛнәсәбәтләре                                              

7  Туу датасы 

8   Шәхесне таныклаучы документ 

9  Гариза бирҥченең һәм гаилә әгъзаларының физик зат ИНН (салым 

тҥләҥченең таныклаучы номеры ) 

10  Гариза бирҥченең һәм һәрбер гаилә әгъзасының мәшгульлеге 

11  Эш, уку урыны 

12  Юридик затның ИНН 

13  Юридик затның ИНН 

14  Бюджеттагыларның категория кодлары 

15    Гаиләнең һәрбер эшләҥче әгъзасының вазыйфасы 

16  Эш стажы 

17    Гаиләнең бер әгъзасына барлык торак бҥлмәләренең җыенысы гомуми 

18  Пропискага керҥ датасы(шул исәптән вакытлыча булмаучыларның да) 

19    Учетка басу датасы 

20    Учетка басуда соңгы кабаттан теркәлҥ датасы 

21    Торак хокуклары объекты 

22    Гражданнарның торакка милек хокукы һәм башка әйберләргә  

хокуклары 

23  Торак фондының милек формасы 

24    Гаиләнең бер әгъзасына уртача айлык керем 

25  Биләгән торак мәйданының тӛзекләндерҥ стандарты 

26   Район, шәһәр коды 

27    Торак пунктның исеме 

28    Урам исеме 

29    Йорт номеры 

30    Фатир, бҥлмә номеры 

31  Торак мәйданы (гомуми) 

32    Торак мәйданы (яши торган) 

33    Бҥлмәләр саны 

34    Торак бинада гаиләләр саны 
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35    Тәҥге взносны кертҥ мӛмкинлеге 

36    Гаиләгә тору урынының таләп ителә торган мәйдан нормативы 

37    Таләп ителә торган торак тӛре 

38    Ташлама категориясе коды 

39    Ташлама хокукы барлыкка килҥ датасы 

40    Гаиләне исәптән тӛшерҥ турында боерык датасы һәм номеры 
 



 

 

Приложение №5 
 

СОЦИАЛЬ ИПОТЕКА БУЕНЧА ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУГА МОХТАҖ ГАИЛӘЛӘР ИСЕМЛЕГЕ 

 

№  

п/п 

 Гаилә 

нең учет 

делосын 

теркәҥ 

датасы 

Гаилә 

нең 

учет 

делосы 

ның 

номе 

ры 

Гаилә 

әгъзала 

ры 

саны 

 гаилә 

әгъзаларыны 

ң фамилиясе, 

исеме, 

атасының 

исеме 

(тулысынча) 

Туганлык 

мӛнәсәбәтлә 

ре 

 Туу 

датасы 

Шәхесне 

таныклау 

чы 

документ 

Физикза

тның 

ИНН 

Мәшгул

ь 

лек 

 1     2      3      4         5           6        7       8         9        10     

          
          

          

 

(таблицаның дәвамы) 

 

 Эш, уку 

урыны 

   Пред- 

приятие 

нең ИНН 

Квота 

категориясе 

Бюджеттагы 

ларның 

категория 

коды- 

Вазыйфа    Эш 

Стажы  

  

   Гаиләнең бер 

әгъзасына гомуми 

мәйдан белән тәэмин 

ителешнең җыелма 

дәрәҗәсе 

  

Пропискага 

керҥ датасы 

(шул 

исәптән 

вакытлыча 

булмаучыла 

рның да) 

  Учетка 

басу датасы 

    Учетка 

басуда соңгы 

кабаттан 

теркәлҥ 

датасы 

  11      12       13        14        15       16          17          18       19        20     

          

          

          

 

(таблицаның дәвамы) 

 Торак 

хокуклары 

объекты 

   Милек формасы Гаиләнең бер 

әгъзасына 

уртача айлык 

керем 

 Тӛзекләндерҥ 

стандарты 

           Яшәҥ адресы 

     гражданнарның 

торакка милек 

хокукы һәм башка 

әйберләргә 

хокуклары 

торак фонды 

милкенә 

  район, 

район, 

шәһәр 

коды 

торак пункт урам йорт 

номеры 

фатир 

номеры 

   21         22          23        24         25       26       27      28     29      30    
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(таблицаның дәвамы) 

   Торак мәйданы 

, 

кв.м 

 Бҥлмә 

саны 

Фатирдагы 

гаиләләр саны 

(аерым финанс- 

 лицевой 

 счет, суд 

карары) 

Тәҥге взносны 

кертҥ 

мӛмкинлеге, 

% яки сум 

 Гаиләгә 

торак 

мәйданы 

нормативы 

Таләп ителә 

торган торак 

тӛре 

   Ташлама 

категориясе 

коды 

ӛстенлек 

ләр 

 Ташлама 

хокукы 

барлыкка 

килҥ 

датасы 

Гаиләне 

исәптән 

тӛшерҥ 

турында 

карар 

датасы 

һәм 

номеры 

гомуми Яши 

торган 

         

 31    32     33       34           35         36        37         38      39      40      41    

           

           

 



 

 

Кушымта№ 6 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНДА БЕРДӘМ ИҖТИМАГЫЙ ТОРАК КОМИССИЯСЕ СОСТАВЫ  

 

Заһидуллина Э.Х. – Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитет 

җитәкчесенең беренче урынбасары, комиссия рәисе; 

Әхмәтов Ф.Ш. – Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитет 

җитәкчесенең тӛзелеш, торак-коммуналь хуҗалыгы буенча урынбасары, 

комиссия  рәисе урынбасары; 

      Крайнова Ю.В. – Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитетының   

инфраструктур ҥсеш бҥлеге баш белгече,   комиссия сәркатибе. 

Комиссия әгъзалары: 

Камалиева Ч.Г. –  ТР ның  хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау 

Министрлыгының Кайбыч муниципаль районында социаль яклау бҥлеге башлыгы; 

Зиннатуллин Р.С. –   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

мәгариф хезмәткәрләренең профсоюз рәисе; 

Лотфуллина З.Ф. – Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

яшьләр сәясәте һәм  физкультура һәм спорт бҥлеге башлыгы    

Лотфуллина Р.Г. – Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы   

ветераннар Советы рәисе ; 

Шакирова Г.Г. –БТИ МСА ЖКХ РТ Кайбыч тӛркеме технигы 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 
              

__________муниципаль районы 

Башкарма комитеты бланкында 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ОТ ___________________ 

            

 

          

           БОЕРЫК 

 

            №__________ 
 

 

          РАСЛЫЙМ:  

   
_______________ муниципаль районы_ 

 (район, шҽһҽр исеме) 

Башкарма комитет җитҽкчесе 

 (җирле ҥзидарҽ органы) 

___________________________________) 

ГАРИЗА БИРҤЧЕНЕҢ ГАИЛҼСЕН СОЦИАЛЬ ИПОТЕКА БУЕНЧА 

ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУГА УЧЕТКА КУЮ ТУРЫНДА 

 

Гариза бирҥче _________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.А.и тулысынча) 

_______кешедҽн торган гаилҽсе белҽҽн социаль ипотека буенча торак шартларын 

яхшырту ҿчен яшҽҥ/эш урыны буенча (тиешлесенең астына сызарга) учетка алу турында 

гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итте. 

 ___________________________________________________________________________ 

                 (гариза бирҥченең гариза буенча мҿрҽҗҽгать итҥ датасын кҥрсҽтергҽ) 

 

Гариза бирҥче _________________________________________________________________ 

                               (Ф.И.А.и тулысынча) 

гаилҽсе белҽн тҥбҽндҽге адрес буенча теркҽлгҽн: 

______________________________________ 

                                            (тулы адресны кҥрсҽтергҽ) 

___________________________________________________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                         (торак йортта, фатирда, бҥлмҽдҽ) 

___________________________________________________________________________ 

гомуми мҽйданы ________ кв. м, тору мҽйданы________ кв. м 

 Гариза бирҥче _________________________________________________________________ 
                                     (Ф.И.А.и тулысынча) 

_булып тора 

 (милек иясе, яллаучы, арендатор) 

______________________________________________________________ нигезендҽ. 

___________________________________________________________________________ 

Гариза бирҥченең икенче мҽйданы ҥз милкендҽ яисҽ файдалану хокукында: 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (адресын, шартнамҽ тҿре һҽм реквизитларын яисҽ милек хокукы турындагы 

документны кҥрсҽтергҽ) 

___________________________________________________________________________________

_______________ 

                               

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Гариза бирҥче гаилҽсенең һҽр ҽгъзасына ____ кв. м гомуми мҽйдан туры килҽ: 

___________________________________________________________________________ 

Гариза бирҥче ________________________________________________________ 

                                 (эш урынын тулысынча кҥрсҽтергҽ) 

__________________________________________________________ вазыйфасында эшли. 

 (гариза бирҥченең вазыйфасын кҥрсҽтергҽ 

______________________________________________________________ 
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                                                         вазыйфасында эшли. 

Гаилҽнең 1 ҽъзасына айлык җыелма керем_________________________________ 

                                                  (сумнарда) 

Гариза бирҥче _________________________________________________________________ 

    (гариза бирҥченең Ф.И.А.и;гаилҽдҽ торакка ташламага ия берничҽ граждан 

булганда, 

ташламага ия булган бҿтен гаилҽ ҽгъзалары санап чыгыла, кҥрсҽтеп: 

  _________________________________________________________________________ 

                             ташламага нигезне һҽм тҿрен) 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

торакка ташламага ия: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________нигезендҽ  

(норматив хокукый актка, медицина учреждениесе белешмҽсенҽ, бҥтҽн 

___________________________________________________________________________ 

                                  Документка сылтама) 

Торак мҽсьҽлҽлҽре буенча иҗтимагый комиссия: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (комиссия утырыш уздыра торган оешманың исеме) 

___________________________________________________________________________ 

социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ҿчен___кешелек гаилҽсе белҽн 

гариза бирҥче ____________________________________________________________ны 

учетка алырга тҽкъдим (киңҽш) итҽ. (Ф.И.А.и тулысынча) 

 

Талҽп ителҽ торган торак тҿре 

_______________________________________________________ 

Гаилҽ составын исҽпкҽ алып торакның гомуми мҽйданы нормативы_ 

___________________________________________________________________________ 

   (гаилҽ ҽгъзалары санын һҽм гаилҽ составын исҽпкҽ алып гомуми мҽйданны 

кҥрсҽтергҽ) 

 

Гариза бирҥче гаилҽсен учетка кую датасы _________________________________ 

(махсуслашкан оешманың (Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дҽҥлҽт торак 

фонды)җыелма исемлегенҽ алу) 

 

Дата һҽм хат номеры) 

___________________________________________________________________________ 

 

Татарстан Республикасы ___________________________муниципаль районы 

 ( район,шҽһҽр исеме) 

җирле ҥзидарҽ органы администрациясе боерыгы нигезендҽ 

   __________________________________________________   

(Ф.И.А.и. тулысынча ) 

_________________________________________________ ____ кешелек гаилҽсе белҽҽн 

учет номеры бирелҽ: ______________________________________________ 

 (учет номерын кҥрсҽтергҽ) 

Иҗтимагый торак комиссиясе ҽгъзалары: 

1. Җирле ҥзидарҽ органы вҽкиле: 

__________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.А.и. тулысынча кҥрсҽтергҽ, имза, дата) 

2.Хезмҽт коллективы вҽҽкиле: 

  ________________________________________________________________________ 

3. Яшьлҽр оешмасы вҽкиле: 

__________________________________________________________________________ 

4. Башка җҽмҽгать оешмалары вҽкиллҽре: 
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Кушымта №8 
              

__________муниципаль районы 

Башкарма комитеты бланкында 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ОТ ___________________ 

            

 

          

           БОЕРЫК 

 

            №__________ 
 

 

          РАСЛЫЙМ:  

   

_______________ муниципаль районы_ 

 (район, шҽһҽр исеме) 

Башкарма комитет җитҽкчесе 

 (җирле ҥзидарҽ органы) 

___________________________________) 

 

ГАРИЗА БИРҤЧЕНЕҢ ГАИЛҼСЕН СОЦИАЛЬ ИПОТЕКА БУЕНЧА 

ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУГА УЧЕТКА КУЮНЫ КИРЕ КАГУ ТУРЫНДА 

 

Гариза бирҥче _________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.А.и тулысынча) 

_______кешедҽн торган гаилҽсе белҽҽн социаль ипотека буенча торак шартларын 

яхшырту ҿчен яшҽҥ/эш урыны буенча (тиешлесенең астына сызарга) учетка алу турында 

гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итте.  

___________________________________________________________________________ 

                 (гариза бирҥченең гариза буенча мҿрҽҗҽгать итҥ датасын кҥрсҽтергҽ)  

Гариза бирҥче _________________________________________________________________ 

                               (Ф.И.А.и тулысынча) 

гаилҽсе белҽн тҥбҽндҽге адрес буенча теркҽлгҽн: 

______________________________________ 

                                            (тулы адресны кҥрсҽтергҽ) 

___________________________________________________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                         (торак йортта, фатирда, бҥлмҽдҽ) 

___________________________________________________________________________ 

гомуми мҽйданы ________ кв. м, тору мҽйданы________ кв. м  Гариза бирҥче 

_________________________________________________________________ 

                                     (Ф.И.А.и тулысынча) 

_булып тора 

 (милек иясе, яллаучы, арендатор) 

______________________________________________________________ нигезендҽ. 

___________________________________________________________________________ 

Гариза бирҥченең икенче мҽйданы ҥз милкендҽ яисҽ файдалану хокукында: 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (адресын, шартнамҽ тҿре һҽм реквизитларын яисҽ милек хокукы турындагы 

документны кҥрсҽтергҽ) 

___________________________________________________________________________________

_______________ 

                               

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Гариза бирҥче гаилҽсенең һҽр ҽгъзасына ____ кв. м гомуми мҽйдан туры килҽ: 

___________________________________________________________________________ 

Гариза бирҥче ________________________________________________________ 

                                 (эш урынын тулысынча кҥрсҽтергҽ) 

__________________________________________________________ вазыйфасында эшли. 

 (гариза бирҥченең вазыйфасын кҥрсҽтергҽ 

______________________________________________________________ 
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                                                         вазыйфасында эшли. 

Гаилҽнең 1 ҽъзасына айлык җыелма керем_________________________________ 

                                                  (сумнарда) 

Гариза бирҥче _________________________________________________________________ 

    (гариза бирҥченең Ф.И.А.и;гаилҽдҽ торакка ташламага ия берничҽ граждан 

булганда, ташламага ия булган бҿтен гаилҽ ҽгъзалары санап чыгыла, кҥрсҽтеп: 

  _________________________________________________________________________ 

                             ташламага нигезне һҽм тҿрен)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

торакка ташламага ия: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________нигезендҽ  

(норматив хокукый актка, медицина учреждениесе белешмҽсенҽ, бҥтҽн 

___________________________________________________________________________ 

                                  Документка сылтама) 

Торак мҽсьҽлҽлҽре буенча иҗтимагый комиссия: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (комиссия утырыш уздыра торган оешманың исеме) 

___________________________________________________________________________ 

социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ҿчен___кешелек гаилҽсе белҽн 

гариза бирҥче ____________________________________________________________ны  

учетка куюны кире кага. 

___________________________________________________________________________ 

                            (сҽбҽбен кҥрсҽтергҽ) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Гариза бирҥчегҽ _________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.А.и тулысынча) 

Һҽм аның _____кеше составындагы гаилҽсенҽ учетка кую кире кагыла. 

 

Иҗтимагый торак комиссиясе ҽгъзалары: 

1. Җирле ҥзидарҽ органы вҽкиле: 

__________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.А.и. тулысынча кҥрсҽтергҽ, имза, дата) 

2.Хезмҽт коллективы вҽкиле: 

: ________________________________________________________________________ 

3. Яшьлҽр оешмасы вҽкиле: 

__________________________________________________________________________ 

4. Башка җҽмҽгать оешмалары вҽкиллҽре: 

____________________________________________________________________________ 
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Кушымта №9 

 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенә 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны тӛзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмәт 

 (кҥрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

кҥрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм. 

Язылган:________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Дӛресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибәрелгән техник хатаны тӛзәтҥне һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып 

торган документка тиешле ҥзгәрешләрне кертҥне ҥтенәм. 

Тҥбәндәге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тӛзәтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткән очракта андый карарны җибәрҥне ҥтенәм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибәрҥ ярдәмендә; 

почта аша кәгазь йӛрткечтә расланган кҥчермә рәвешендә тҥбәндәге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тәкъдим ителә торган затның персональ 

мәгълҥматларны эшкәртҥгә (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгәртҥ), файдалану, тарату (шул исәптән тапшыру), мӛстәкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мәгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ кысаларында персональ мәгълҥматларны эшкәртҥ ӛчен кирәкле башка 

гамәлләр), шул исәптән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ максатларында муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итҥне дә кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкәртҥгә риза булуны раслыйм. 

Әлеге гариза белән раслыйм: гаризадагы минем шәхескә һәм минем тарафтан 
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тәкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбәндә кертелгән 

мәгълҥматлар дӛрес. Гаризага теркәлгән документлар (документларның кҥчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры киләләр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һәм дӛрес мәгълҥматларны ҥз эчләренә алалар. 

Миңа кҥрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирәм. 

______________ _________________ ( ________________) 

(дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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Кушымта 
(белешмә)  

 

  Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын 

контрольдә тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитәкчесе 
8(84370) 2-11-04 Aleksey.Makarov@tatar.ru 

 Башкарма комитет эшләре 

белән идарә итҥче 
8(84370) 2-11-21 Daniya.Badertdinova@tatar.ru 

Бҥлек башлыгы   8(84370) 2-14-29 Ilsiya.Ilyasova@tatar.ru 

Бҥлек белгече  8(84370) 2-14-29 Gulhahak.Gafiatulina@tatar.ru 

  

Кайбыч муниципаль районы Советы   

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

Башлык 8(84370) 2-11-00 Kaybicy.Admin@tatar.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы  
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Кайбыч муниципаль районы 

 Башкарма комитетының  

2019 елның 29 маендагы  

253 номерлы карарына  

кушымта  №6 

 

Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә 

һәм яшь белгечләргә торак тӛзү (сатып алу) ӛчен 

социаль түләүләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. . Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең әлеге административ регламенты 

(алга таба – Регламент) авыл җирендә яшәҥче гражданнарга, шул исәптән 

яшь 

гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак тӛзҥ (сатып алу) ӛчен социаль 

тҥләҥләр 

бирҥ буенча муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ (алга таба – муниципаль хезмәт) 

стандартын һәм тәртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмәтне алучылар: физик затлар (алга таба – мӛрәҗәгать 

итҥче, гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмәтләр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсәтелә   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның 

инфраструктур ҥсеш бҥлеге. (алга таба  - Бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы 

бульвар ур.,  7й. 

Бҥлекнең урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы бульвар ур.,  7й.. 

Эш графигы:  

Дҥшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял кӛннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

Белешмә ӛчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шәхесне билгеләҥче документ буенча.. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

челтәре адресы: (алга таба –   «Интернет» челтәре): (http://kaybici.tatarstan.ru/). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча мәгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хәбәр ителә.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтәре аша 

(http://kaybici.tatarstan.ru/); 
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3) Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  

 4. Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5.  Башкарма комитетта (бҥлектә): 

-  телдән мӛрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

 - язмача (шулай ук электрон документ формасында) мӛрәҗәгать – почта 

аша кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ буенча мәгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр тҥбәндәге Федераль законнар нигезендә 

кҥрсәтелә: 

 

Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номер белән 

Торак кодексы (РФ законнары җыентыгы, 03.01.2005, №1 (1 кисәк), 14 

маддә) (алга таба – РФ ТК); 

-1995 елның 8 декабрендәге “Авыл хуҗалыгы кооперациясе турында” 193-

ФЗ 

номерлы Федераль Закон (РФ законнары җыентыгы, 11.12.1995, № 50, 4870 

маддә) (алга таба – 193-ФЗ номерлы Федераль Закон); 

-2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында” №131-ФЗ номерлы Федераль закон  

(РФ законнары җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 маддә); 

-2006 елның 29 декабрендәге “Авыл хуҗалыгын ҥстерҥ турында” 264-ФЗ 

номерлы Федераль закон закон (РФ законнары җыентыгы, 01.01.2007, № 1 (1 

ӛлеш), 

27 маддә) (алга таба – 264-ФЗ номерлы Федераль закон); 

-2010 елның 27 июлендәге “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне 

оештыру турында” 210-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары җыентыгы, 

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

 -Татарстан Республикасының 2004 елның 28 июлендәге “Татарстан 

Республикасында  җирле ҥзидарә турында” 45-ЗРТ номерлы законы (Татарстан 

Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 

-2006 елның 29 декабрендәге “Авыл хуҗалыгын ҥстерҥ турында” 264-ФЗ 

номерлы Федераль закон закон (РФ законнары җыентыгы, 01.01.2007, № 1 (1 

ӛлеш), 

27 маддә) (алга таба – 264-ФЗ номерлы Федераль закон); 

-Татарстан Республикасының 1999 елның 21 октябрендәге “Торак шартларын 

яхшыртуда яшь гаиләләргә дәҥләт ярдәме турында” 2443 номерлы Законы 

(Татарстан Республикасы, № 239, 27.11.1999) (алга таба – 2443 номерлы ТР 

Законы); 

-Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 8 

апрелендәге “Татарстан Республикасында 2013 – 2020 елларга авыл хуҗалыгын 

ҥстерҥ һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-тӛлек базарын кӛйләҥ” 
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Дәҥләт программасын раслау турында” 235 номерлы карары (Татарстан  

Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм кҥрсәтмәләре һәм башкарма 

хакимиятнең республика органнары норматив актлары җыентыгы, 19.04.2013, № 

30, 0951 маддә); 

-Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 29 

маендагы 

407 номерлы карары белән расланган авыл җирендә яшәҥче гражданнарның, шул 

исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең торак шартларын яхшыртуга 

Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре бюджетларына субсидияләр бҥлҥ һәм бирҥ Кагыйдәләре (алга таба 

– 

Кагыйдәләр) (Татарстан Республикасы законнары җыелмасы, 03.07.2018, №49, 

1703 

маддә); 

-15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткән Татарстан 

Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – Устав); 

 - 13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезләмә (алга таба –   БК 

турындагы Нигезләмә) ;  

-20.06.2014 №296 Башкарма комитет житәкчесенең бҥлек турында 

расланган нигезләмәсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезләмә); 

 - 16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан 

расланган эчке хезмәт тәртибе турында кагыйдәләр. (алга таба – Кагыйдәләр). 

1.5.   Әлеге регламентта тҥбәндәге атама һәм билгеләмәләр файдаланыла: 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле ҥзәгенең 

ераклашкан эш урыны – 2012 елның 22 декабрендә Россия Федерациясе 

Хӛкҥмәтенең “Дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр кҥпфункцияле 

ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында” 1376 номерлы 

карары белән расланган дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр 

кҥпфункцияле ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 

нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) 

шәһәр яки авыл җирлегендә тӛзелгән дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләр 

кҥпфункцияле ҥзәгенең территория ягыннан аерымланган структура бҥлекчәсе 

(офисы);  

техник хата – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан җибәрелгән 

һәм документка кертелгән (муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең нәтиҗәсенә) 

мәгълҥматларга тәңгәл булмауга, алар нигезендә кертелгән мәгълҥматларның 

документлардагы мәгълҥматларга туры килмәвенә китерҥче ялгыш (ялгышлык 

белән җибәрелгән хәреф, сҥз хатасы, грамматик яки арифметик хата яисә шуларга 

охшаш ялгышлыклар).  

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза дигәндә 

(алга таба – гариза) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында таләп аңлашыла (2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддәсенең 2 

пункты). Гариза стандарт бланкка тутырыла (кушымта №1). 



 47 

Әлеге Регламентның кӛче (тәэсире) авыл җирендә яшәҥче гражданнарга, 

шул 

исәптән тҥбәндәге шартларга җавап бирҥче яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә 

кагыла: 

а) авыл җирендә даими яшәҥ (тору урыны буенча теркәлҥ); 

б)хезмәт шартнамәсе буенча эш яки авыл җирендә индивидуаль эшмәкәрлек 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру (тӛп эш урыны) (чараларда катнашучыларның – 

социаль 

тҥләҥләр алучыларның һәм торак урыннарыннан наем шартнамәләре буенча торак 

алучыларның җыелма исемлекләренә кертелҥ датасына кимендә бер ел буена 

ӛзлексез) 

в)әлеге Ҥрнәк нигезләмәнең 12 пункты нигезендә тәгаенләнҥче торак 

тӛзҥнең (сатып алуның) исәпләнгән бәясенең 30% тан ким булмаган кҥҥләмендә 

ҥз 

милкендә һәм (яки) заем средстволарының, шулай ук әлеге Ҥрнәк нигезләмәнең 

16 

пунктында кҥздә тотылган очракта торак тӛзҥ (сатып алу) ӛчен зарури 

средстволарның булуы. Милкендә һәм (яки) заем средстволары булмаганда 

(җитенкерәмәгәндә) граждан тарафыннан Россия Федерациясенең 2007 елның 12 

декабрендәге “ Ана (гаилә) капиталы средстволарын (средстволарның бер 

ӛлешен) 

торак шартларын яхшыртуга юнәлтҥ Кагыйдәләре турында” 862 номерлы карары 

белән билгеләнгән тәртиптә ана (гаилә) капиталы средстволары (средстволарның 

бер ӛлеше) файдаланылырга мӛмкин. 

г) Россия Федерациясе Торак кодексының 51 маддәсе белән билгеләнгән 

нигезләр буенча даими тору урыны буенча җирле ҥзидарә органнары тарафыннан 

гамәлгә ашырылучы торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылу. Торак 

шартларын белә торып начарайткан гражданнар кҥрсәтелгән белеп эшләнгән 

гамәлләр кылынган кӛннән кимендә биш ел ҥткәннән соң гына торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ дип танылырга мӛмкин. 

Авыл җире дигәннән шул аңлашыла: авыл җирлекләре яки муниципаль 

район 

чикләрендә гомуми территория белән берләшкән авыл җирлекләре, шулай ук 

шәһәр тибындагы поселоклар, Татарстан Республикасы шәһәр округлары 

составына 

керҥче территорияләрендә авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерҥ һәм эшкәртҥ 

белән бәйләнгән эшчәнлек ӛстенлек итә торган авыл торак пунктлары 

(Кагыйдәләргә бирелгән 1 кушымтага ярашлы исемлек буенча). 



 

 

 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

стандартына таләпләр исемлеге 

Таләпләр стандартының эчтәлеге Таләп һәм хезмәт 

күрсәтүне билгеләүче 

норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәтнең исеме 

Социаль файдаланудагы торак 

фондының торак 

Авыл җирендә яшәҥче гражданнарга, шул исәптән 

яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак тӛзҥ (сатып 

алу) ӛчен социаль тҥләҥләр бирҥ 

Кагыйдәләрнең 30 пункты  

2.2.Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче җирле 

ҥзидарәнең башкарма-боеручы 

органының исеме  

 

 Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы Башкарма комитеты  

 Башкарма комитет турында 

Нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

нәтиҗәсен тасвирлау 

Таныклык (кушымта №2). 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу турында 

карар 

Кагыйдәләрнең 11 пункты 

2.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

срогы, шул исәптән муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы 

оешмаларга мӛрәҗәгать итҥнең 

зарурлыгын исәпкә алып, әгәр 

туктату мӛмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздә тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату срогы 

Торак шартларын яхшыртуга теләк белдергән 

гражданнар исемлегенә (алга таба – гражданнар 

исемлеге) кертҥ – гариза биргән вакыттан алып 13 

кӛн. 

 Җыелма исемлеккә кертелҥ турында хәбәр итҥ 

– Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык- 

тӛлек министрлыгыннан мәгълҥматлар килеп ирешкән 

вакыттан алып ике кӛн (алга таба – Министрлык).. 

 Таныклык керҥ турында хәбәр итҥ – 

Министрлыктан таныклык кергән вакыттан алып ике 

кӛн. 

 Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктату  
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 (туктатып тору) каралмаган. 

2.5. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен закон чыгаручы 

яки бҥтән норматив хокукый 

актлар нигезендә зарури 

документларның, шулай ук 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

кирәкле һәм мәҗбҥри булган 

мӛрәҗәгать итҥче тәкъдим 

итәргә тиешле хезмәтләрнең, 

аларны мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан алу, шул исәптән 

электрон рәвештә алу, аларны 

бирҥ ысулларының тулы 

исемлеге 

Гариза бирҥче таныклык алу ӛчен тапшыра: 

1) Гариза; 

2) Гариза бирҥченең һәм аның гаилә 

әгъзаларының шәхесен таныклаучы 

документларның кҥчермәләре; 

3) Гаризада гаилә әгъзалары сыйфатында 

кҥрсәтелгән затлар арасындагы туганлык 

мӛнәсәбәтләрен раслаучы документларның 

кҥчермәләре; 

4)Әлеге Ҥрнәк нигезләмәнең 4 пунктының “в” 

пунктчасында билгеләнгән кҥләмдә гариза 

бирҥченең һәм (яки) аның гаиләсе әгъзаларының 

ҥзләренең һәм (яки) заем средстволарының булуын 

раслаучы документларның кҥчермәләре, шулай ук 

зарурлык булганда ана (гаилә) капиталын алуга гариза 

бирҥченең (гариза бирҥче белән теркәлгән никахта 

торучы затның) хокукы. Андый документларның 

исемлеге, аларны тапшыру сроклары һәм тәртибе 

Министрлык тарафыннан тәгаенләнә. 

5) Гражданны торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗ дип тануны раслаучы документ; 

6)Хезмәт кенәгәсенең кҥчермәсе (хезмәт 

шартнамәсе буенча эшләҥчеләр ӛчен) яки физик 

затның индивидуаль эшмәкәр сыйфатында дәҥләт 

теркәлҥе турында мәгълҥматларны ҥз эченә алган 

документларның кҥчермәләре; 

7)Торак тӛзелешенә рӛхсәтне кҥздә тоткан һәм  
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тӛзҥгә (сатып алуга) планлаштырылган торак бәясен 

раслаучы бҥтән документлар. Андый документларның 

исемлеге, аларны тапшыру сроклары һәм тәртибе 

Министрлык тарафыннан тәгаенләнә. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу ӛчен гариза 

бланкын мӛрәҗәгать итҥче Башкарма комитетка 

шәхсән мӛрәҗәгать иткәндә алырга мӛмкин. Бланкның 

электрон формасы Башкарма комитетның рәсми 

сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм теркәлҥче документлар мӛрәҗәгать 

итҥче тарафыннан кәгазь йӛрткечләрдә тҥбәндәге 

ысулларның кайсы да булса берсе белән 

тапшырылырга (җибәрелергә) мӛмкин: 

шәхсән (мӛрәҗәгать итҥче исеменнән 

ышанычнамә нигезендә эш йӛртҥче зат 

тарафыннан); 

почта аша җибәрҥ. 

Гариза һәм документлар мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кӛчәйтелгән югары 

квалификацияле электрон култамга белән имзаланган 

электрон документ рәвешендә гомумфайдаланыла 

торган мәгълҥмати-телекоммуникация челтәре, шул 

исәптән Интернет мәгълҥмати- телекоммуникация 

челтәре һәм дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

Бердәм порталы аша да тапшырылырга 

(җибәрелергә) мӛмкин. 

2.6. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен норматив хокукый актлар 

нигезендә зарур булган дәҥләт 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) Гражданны торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗ дип тануны раслаучы документ; 
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органнары, җирле ҥзидарә 

органнары һәм бҥтән оешмалар 

карамагындагы һәм мӛрәҗәгать 

итҥче тапшырырга хаклы 

документларның тулы исемлеге, 

шулай ук мӛрәҗәгать итҥчеләр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исәптән электрон 

формада, аларны тапшыру 

тәртибе; әлеге документлар алар 

карамагында булган дәҥләт 

органы, җирле ҥзидарә органы 

яисә оешма 

2) Йорт кенәгәсеннән ӛземтә (документлар җирле 

ҥзидарә органнары тарафыннан бирелгән 

очракта); 

 3) Торак йортның яшәҥ һәм гомуми мәйданын 

һәм бирҥ вакытын кҥрсәтеп финанс-лицевой счет 

(документлар җирле ҥзидарә органнары тарафыннан 

бирелгән очракта); 

4)ИЭБДР нан (индивидуаль эшмәкәрләрнең 

бердәм дәҥләт реестры – ЕГРИП) мәгълҥматлар. 

Мӛрәҗәгать итҥче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе 

әлеге Регламентның 2.5 пунктында тәгаенләнгән. 

Мӛрәҗәгать итҥчедән дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм бҥтән оешмалар 

карамагындагы югарыда санап кителгән 

документларны таләп итҥ тыела. 

Югарыда кҥрсәтелгән мәгълҥматларны ҥз эченә 

алган документларны мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

тапшырмау мӛрәҗәгать итҥчегә хезмәт кҥрсәтмәҥгә 

нигез булып тора алмый. 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

орган тарафыннан гамәлгә 

ашырыла) норматив хокукый 

актларда кҥздә тотылган 

очракларда хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

таләп ителә торган дәҥләт 

хакимияте органнарының 

(җирле ҥзидарә органнарының) 

Килештерҥ таләп ителми  
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һәм аларның структура 

бҥлекчәләренең исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури 

документларны кабул итҥне кире 

кагу ӛчен нигезләрнең тулы 

исемлеге 

1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның әлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсәтелгән 

документлар исемлегенә туры килмәве; 

3)Гаризада һәм гаризага теркәлгән документларда 

эчтәлекләрен бер мәгънәдә аңлатырга мӛмкинлек 

бирмәҥче искәртелмәгән тӛзәтҥләр, җитди бозылулар 

булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру. 

 

2.9. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктату яки кире кагу 

ӛчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Хезмәт кҥрсәтҥне туктату ӛчен нигезләр кҥздә 

тотылмый. 

Кире кагу ӛчен нигезләр: 

1) граждан тарафыннан документлар тулы 

кҥләмдә тапшырылмаган һәм (яки) тапшырылган 

гаризада һәм (яисә) документлардагы мәгълҥмат тулы 

тҥгел һәм (яки) дӛрес тҥгел; 

2) социаль тҥләҥне яисә Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасы бюджетлары средстволары 

исәбенә дәҥләт ярдәменең бҥтән формаларын 

файдаланып торак шартларын яхшыртуга элегрәк 

тормышка ашырылган хокук; 

3)әгәр тиңдәшле документ гариза бирҥче 

тарафыннан ҥз инициативасы буенча бирелмәгән 

булса, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле әлеге 

документның һәм (яки) мәгълҥматның булмавын  
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раслаучы ведомствоара запроска дәҥләт хакимияте 

органыннан, җирле ҥзидарә органыннан яисә дәҥләт 

хакимияте органы яки җирле ҥзидарә органы 

карамагындагы оешмадан җавап алыну; 

4)яшь гаиләнең Нигезләмәнең 6-7 пунктларында 

кҥрсәтелгән таләпләргә туры килмәве 

2.10. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен алынучы дәҥләт пошлинасы 

һәм бҥтән тҥләҥнең тәртибе, 

кҥләме һәм тҥләтҥ нигезе 

 Муниципаль хезмәт бушлай кҥрсәтелә  

2.11.  Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури һәм 

мәҗбҥри булган муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен алынучы 

тҥләҥнең тәртибе, кҥләме һәм 

тҥләтҥ нигезе, андый тҥләҥнең 

кҥләмен исәпләҥ методикасы 

турындагы мәгълҥматны да 

кертеп 

Зарури һәм мәҗбҥри хезмәтләр кҥрсәтҥ таләп 

ителми. 

 

2.12. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне кҥрсәтҥ 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтҥнең максималь срогы 

Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру чират 

булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират көтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел. 

 

2.13. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында запросны 

теркәҥ срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) көнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) көн артыннан килүче эш көнендә 

теркәлә. 
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2.14. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелә торган биналарга, 

кӛтеп тору һәм мӛрәҗәгать 

итҥчеләрне кабул итҥ 

урыннарына, шул исәптән 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль яклау 

турындагы законнары нигезендә 

кҥрсәтелгән объектларга 

инвалидлар ӛчен ҥтҥне тәэмин 

итҥгә, андый хезмәтләрне кҥрсәтҥ 

тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм 

мультимедиа мәгълҥматын 

урнаштыруга һәм 

рәсмиләштерҥгә 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ янгынга каршы 

система һәм янгын сҥндерҥ системасы, документларны 

рәсмиләштерҥ ӛчен кирәкле мебель, мәгълҥмат 

стендлары белән җиһазландырылган бина һәм 

бҥлмәләрдә гамәлгә ашырыла. 

Инвалидларга муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

урынына тоткарлыксыз килҥ тәэмин ителә 

(биналарга уңайлы керҥ-чыгу һәм алар эчендә 

кҥченҥ). 

Муниципаль хезмәтләрне кҥрсәтҥ тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм мультимедиа мәгълҥматы 

мӛрәҗәгать итҥчеләргә уңайлы урыннарда 

урнаштырыла, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 

мӛмкинлекләрен исәпкә алып. 

 

2.15. Муниципаль хезмәтнең 

мӛмкинлеге һәм сыйфат 

кҥрсәткечләре , шул исәптән 

муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелгәндә мӛрәҗәгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белән ҥзара элемтәсе саны һәм 

аларның дәвамлылыгы, 

муниципаль хезмәтне дәҥләти 

һәм муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгендә, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең һәркем ӛчен 

мӛмкинлеге (доступность) кҥрсәткечләре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмәсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җәмәгать транспорты ҥтәрлек 

зонада булуы; 

-белгечләрнең , шулай ук мӛрәҗәгать 

итҥчеләрдән документлар кабул итҥне гамәлгә 

ашыра торган бҥлмәләрнең кирәкле санда булуы; 

-мәгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  

челтәрендәге мәгълҥмат ресурсларында 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм 
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кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу мӛмкинлеге, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

барышы хакында мәгълҥмат алу 

мӛмкинлеге, шул исәптән 

мәгълҥмати-коммуникация 

технологияләрен кулланып.   

порталында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең ысуллары, 

тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълҥматның 

булуы; 

-инвалидларга бҥтәннәр белән бер ҥк 

дәрәҗәдә хезмәтләр алырга комачаулаучы 

киртәләрне җиңәргә ярдәм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмәт турында 

консультация алу, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсен алу; 

- мәгълҥмат стендларында, муниципаль 

районның “Интернет” челтәрендәге 

http://kaybici.tatarstan.ru/ рәсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дәҥләти һәм муниципаль  

хезмәтләрнең Бердәм порталында муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥнең ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында шәхси кабинет 

аша электрон рәвештә гариза бирҥ, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында мәгълҥмат алу, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алу 

мӛмкинлеге. 

 Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ сыйфаты 

тҥбәндәгеләрнең булмавы белән характерлана: 

-мӛрәҗәгать итҥчеләрдән документлар кабул 

итҥ һәм бирҥдә чиратларның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срокларын 

бозуның; 
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- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мӛрәҗәгать итҥчеләргә карата 

нәзакәтсезлегенә, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында запрос 

биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алганда 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче вазыйфаи затның 

һәм мӛрәҗәгать итҥченең бер мәртәбә ҥзара 

элемтәсе фаразлана. Элемтәнең дәвамлылыгы 

регламент белән тәгаенләнә. 

Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

кҥпфункцияле ҥзәгендә (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамәлгә 

ашыра. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында 

мәгълҥматны мӛрәҗәгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тә алырга мӛмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

ҥзенчәлекләре  

 

Электрон формада муниципаль хезмәт алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмәсе аша яки Татарстан Республикасының 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләр Порталы 

аркылы алырга мӛмкин. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында гаризаны электрон формада бирҥ 

законда каралган очракта гариза Татарстан 
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Республикасының дәҥләти һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталы (http://uslugi. tatar.ru/) яки 

дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

(функцияләрнең) Бердәм порталы (http:// 

www.gosuslugi.ru/) аша бирелә.  



 

 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәлү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә үтәү үзенчәлекләре, 

шулай ук административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә, 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күпфункцияле үзәкләренең 

ераклашкан эш урыннарында үтәү үзенчәлекләре 
 

3.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау 

    3.1.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ ҥз эченә тҥбәндәге процедураларны 

ала: 

1) мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һәм муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ; 

4)мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерҥ; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ; 

6) мӛрәҗәгать итҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирҥ. 

 

3.2. Мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ 

33.2.1. Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультация алу ӛчен Бҥлеккә шәхсән, телефон буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мӛрәҗәгать итәргә хаклы. 

Бҥлек белгече мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт алу ӛчен тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һәм башка сораулар буенча һәм, зарурлык булганда, гариза бланкын 

тутыруда булышлык кҥрсәтә. 

Әлеге пунктта тәгаенләнгән процедуралар гариза бирҥче мӛрәҗәгать иткән 

кӛндә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һәм рӛхсәт алуның башка сораулары буенча консультацияләр. 

3.3. Гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ 

3.3.1. Гариза бирҥче шәхсән, ышанычлы зат аркылы яки КФҤ, КФҤ нең 

ераклашкан эш урыны аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында язма гариза бирә 

һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендә Бҥлеккә документларын тапшыра. 

 Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында электрон рәвештә гариза Бҥлеккә 

электрон почта буенча яки Интернет-кабул итҥ бҥҥлмәсе аша җибәрелә. Электрон 

рәвештә килеп ирешкән гаризаны теркәҥ билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

  

 33.3.2. Бҥлекнең гаризаларны кабул итҥне алып баручы белгече гамәлгә 

ашыра: 

гариза бирҥченең шәхесен аныклауны; 

гариза бирҥченең вәкаләтләрен тикшерҥне (ышанычнамә буенча гамәл кылу 

очрагында); 

әлеге Регламентның 2.5 пунктында кҥздә тотылган документларның булуын 

тикшерҥне; 
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тапшырылган документларның билгеләнгән таләпләргә туры килҥен 

(документлар кҥчермәләренең тиешенчә рәсмиләштерелҥе, документларда кырып 

тӛзәтҥләрнең, ӛстәп язуларның, сызылган сҥзләрнең һәм искәртелмәгән бҥтән 

тӛзәтҥләрнең булмавын) тикшерҥне. 

 

Замечаниеләр булмаган очракта Бҥлек белгече гамәлгә ашыра: 

гаризаны кабул итҥне һәм аны гаризалар теркәҥ кенәгәсендә теркәҥне 

(кушымта №3) гариза бирҥчегә гаризаны һәм тәкъдим ителгән документларны алу 

турында документларны кабул итҥ датасы турында билге куеп, бирелгән керҥ 

номеры белән, муниципаль хезмәтне ҥтәҥнең датасың һәм вакытын кҥрсәтеп 

раслама (кушымта №4) тапшыруны. 

Гаризаны почта аша җибәргән очракта гаризаны алу турында раслама 

гражданга почта аша җибәрелә; 

            гаризаны карау ӛчен Башкарма комитет җитәкчесенә җибәрҥне. 

Документларны кабул итҥне кире кагу ӛчен нигез булган очракта Бҥлекнең 

документлар кабул итҥне алып баручы белгече гаризаны теркәҥ ӛчен 

каршылыклар булу турында гариза бирҥчегә хәбәр итә һәм документларны кабул 

итҥне кире кагу ӛчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язма рәвештә аңлатып 

документларны аңа кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

15 минут эчендә гаризаны һәм документларны кабул итҥ; 

гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә гаризаны теркәҥ. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза, Башкарма 

комитет җитәкчесе каравына җибәрелгән яки мӛрәҗәгать итҥчегә кире кайтарылган 

документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны тәгаенли 

һәм гаризаны Бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура гаризаны теркәгән вакыттан бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.4. Ведомствоара запрослар формалаштыру һәм аларны муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ 

 

3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон бәйләнеш системасы ярдәмендә 

электрон рәвештә тҥбәндәгеләрне бирҥ турында запрос җибәрә: 

 1) Гражданны торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануны раслаучы 

документны; 

2) Йорт кенәгәсеннән ӛземтәне (документ җирле ҥзидарә органнары 

тарафыннан бирелгән очракта); 

3)Торакның яши торган һәм гомуми мәйданын һәм бирелҥ вакытын кҥрсәтеп 

финанс-лицевой счетын (документ җирле ҥзидарә органнары тарафыннан бирелгән 

очракта); 

4) ИЭБДР нан мәгълҥматлар. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 
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турында гариза кергән вакыттан соң бер эш кӛне эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураның нәтиҗәсе: җибәрелгән запрос 

3.4.2. Ведомствоара электрон үзара бәйләнеш системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат тапшыручыларның белгечләре соратылган документларны 

(мәгълүматны) бирәләр яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен зарури документның 

һәм (яки) мәгълүматның булмавы хакында хәбәр җибәрәләр (алга таба – кире кагу 

турында хәбәр). 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар ведомствоара запросның 

документны һәм мәгълүматны бирүче органга яки оешмага кергән көннән соң  

биш көн дәвамында гамәлгә ашырылалар, әгәр ведомствоара запроска җавапны 

әзерләү һәм җибәрүнең бүтән сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул 

ителгән Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары белән 

билгеләнмәгән булса. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлеккә җибәрелгән документлар 

(мәгълүматлар) яисә кире кагу турында хәбәр. 

3.5. Исемлекне әзерләҥ һәм Министрлыкка җибәрҥ 

3.5.1. Бҥлек белгече гамәлгә ашыра: 

-тәкъдим ителгән документлардагы мәгълҥматларның дӛреслеген 

тикшерҥне; 

-учет эшен рәсмиләштерҥне (барлык документларны аерым папкага 

комплектлау, номер бирҥ); 

-муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу ӛчен әлеге Регламентның 2.9 

пунктында кҥздә тотылган нигезләрнең булуын тикшерҥне; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу ӛчен нигезләр булган очракта 

Бҥлек белгече муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу турында бәяләмә (нәтиҗә) 

һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу турында хат проектын әзерли. 

Бәяләмә (нәтиҗә) учет делосына теркәлә. 

Кире кагу ӛчен нигезләр булмаган очракта гариза бирҥчене гражданнар 

исемлегенә кертә. 

Әзерләнгән документ проекты Башкарма комитет җитәкчесенә кул куюга 

җибәрелә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар запросларга җавап алынган 

вакыттан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: раслауга җибәрелгән гражданнар исемлеге яки 

кире кагу турында хат.  

3.5.2. Башкарма комитет җитәкчесе гражданнар исемлеген яки кире кагу 

турында хатны раслый һәм Бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар алдагы процедуралар 

тӛгәлләнгән вакыттан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: расланган һәм Бҥлеккә җибәрелгән документ. 

3.5.3.Бҥлек белгече документны терки. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ кире кагылган очракта гариза бирҥчегә кире 

кагу турындагы хатны юллый. 

Гариза бирҥчене гражданнар исемлегенә керткән очракта расланган 
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исемлекләрне Министрлыкка җибәрә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар алдагы процедуралар 

тӛгәлләнгән вакыттан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирҥчегә кире кагу турындагы юлланган 

хат яки Министрлыкка җибәрелгән гражданнар исемлеге. 

3.6. Җыелма исемлекләргә кертҥ турында хәбәр итҥ 

3.6.1.Бҥлек белгече, Министрлыктан җирле ҥзидарә органнарының 

исемлекләрен карау нәтиҗәләре турында хәбәр алгач, гариза бирҥчене җыелма 

исемлеккә кертҥ турында мәгълҥмат белән хат яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне  

кире кагу хакында хат әзерли. Документның әзерләнгән проекты билгеләнгән 

тәртиптә килештерелә һәм Башкарма комитет җитәкчесенә кул куюга җибәрелә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура белдерҥ хәбәре килеп ирешкән 

вакыттан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: раслауга җибәрелгән документ проекты. 

3.6.2. Башкарма комитет җитәкчесе хатны имзалый һәм Бҥлеккә юллый. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган документ. 

3.6.3. Бҥлек белгече хатны терки һәм почта аша гариза бирҥчегә җибәрә. 

3.6.2-3.6.3 пунктчалары белән тәгаенләнгән процедуралар 3.6.1. 

пунктчасында кҥздә тотылган процедура тәмамланган вакыттан соң бер кӛн эчендә 

гамәлгә ашырылалар. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирҥчегә юлланган хат. 

3.7. Таныклыкның керҥе турында хәбәр итҥ һәм гариза бирҥчегә муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсен бирҥ. 

3.7.1. Бҥлек белгече Министрлыктан таныклыкны алганнан соң гариза 

бирҥчегә хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура таныклык кергән вакыттан соң 

ике кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: таныклыкның керҥе турында хәбәрнамә.  

3.7.2. Бҥлек белгече гариза бирҥче мӛрәҗәгать иткәндә аңа билгеләнгән 

тәртиптә таныклыкны тапшыра. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедуралар гариза бирҥче килгән кӛнне 

чират тәртибендә 15 минут эчендә гамәлгә ашырылалар. 

Процедураның нәтиҗәсе: тапшырылган таныклык. 

 

3.8. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

3.8.1. Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу ӛчен КФҤ кә, КФҤ нең 

ераклашкан эш урынына мӛрәҗәгать итәргә хаклы. 

3.8.2. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ КФҤ нең билгеләнгән тәртиптә 

расланган эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.8.3. Муниципаль хезмәт алуга КФҤ тән документлар килеп ирешкәндә 

процедуралар әлеге Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә 

ашырыла. Муниципаль хезмәтнең нәтиҗәсе КФҤ кә җибәрелә. 

3.9. Техник хаталарны тӛзәтҥ. 
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3.9.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган документта техник хата 

барлыгы беленгән очракта мӛрәҗәгать итҥче Бҥлеккә тәкъдим итә: 

-техник хатаны тӛзәтҥ турында гариза (кушымта №6); 

-муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак мӛрәҗәгать итҥчегә бирелгән 

техник хаталы документ; 

-техник хата булуны дәлилләҥче юридик кӛчкә ия булган документлар. 

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган документта кҥрсәтелгән 

мәгълҥматлардагы техник хатаны тӛзәтҥ турында гариза мӛрәҗәгать итҥче 

(вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән яисә почта аша тапшырыла (шул исәптән 

электрон почтаны файдаланып), яки дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

Бердәм порталы яисә дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең кҥпфункцияле 

ҥзәге аша. 

3.9.2. Документлар кабул итҥгә җаваплы белгеч техник хатаны тӛзәтҥ 

турындагы гаризаны кабул итә, теркәлгән документлары белән гаризаны терки 

һәм Бҥлеккә тапшыра. 

Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура гаризаны теркәгән вакыттан 

соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән һәм Бҥлек белгеченә 

карауга җибәрелгән гариза. 

3.9.3. Бҥлек белгече документларны карый һәм хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсе 

булып торган документка тӛзәтҥләр кертҥ максатларында әлеге Регламентның 

3.6 пунктында кҥздә тотылган процедураларны гамәлгә ашыра һәм тӛзәтелгән 

документны гариза бирҥчегә (вәкаләтле вәкилгә) шәхсән кул куйдырып 

тапшыра. Шуның белән бергә гариза бирҥчедән (вәкаләтле вәкилдән) техник 

хата булган документның оригиналын ала яки почта аша (электрон почта 

ярдәмендә) гариза бирҥчегә техник хаталы документның оригиналын Бҥлеккә 

тапшырганда документны алу мӛмкинлеге турында хат җибәрә. 

          Әлеге пункт белән тәгаенләнгән процедура техник хата беленгәннән 

соң яки җибәрелгән хата турында теләсә кайсы кызыксынучы заттан гариза 

кергәннән соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: мӛрәҗәгать итҥчегә тапшырылган (җибәрелгән) 

Документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә контроль тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең тулылыгына һәм сыйфатына контроль 

мӛрәҗәгать итҥчеләрнең хокуклары бозылуын ачыклау һәм бетерҥне, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының ҥтәлҥенә тикшерҥләр уздыруны, 

җирле ҥзидарә органнары вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) карарлар әзерләҥне ҥз эченә ала. 



16 

 

Административ процедураларның ҥтәлешенә контроль формалары булып 

торалар: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ 

һәм килештерҥ. Тикшерҥ нәтиҗәсе булып проектка виза салу тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә уздырылучы делопроизводствоны алып баруны 

тикшерҥләр; 

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процедураларын ҥтәҥгә билгеләнгән тәртиптә 

контроль тикшерҥләр ҥткәрҥ. 

Контроль тикшерҥләр планлы (җирле ҥзидарәнең ярты еллык һәм еллык эш 

планнары нигезендә гамәлгә ашырылырга тиешле) һәм планнан тыш булырга 

мӛмкин. Тикшерҥләрне ҥткәргәндә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ белән бәйле бӛтен 

сораулар да (комплекслы тикшерҥ) яисә гариза бирҥченең конкрет мӛрәҗәгате 

буенча сорау каралырга мӛмкин. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә 

ашыру максатларында һәм карарлар кабул иткәндә Башкарма комитет 

җитәкчесенә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре турында белешмә тәкъдим 

ителә. 

4.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча административ процедуралар белән 

тәгаенләнгән гамәлләр эзлеклелеген ҥтәҥгә агымдагы контроль Башкарма 

комитет җитәкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ буенча эшне оештыруга җаваплы кеше, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечләре тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затларның исемлеге 

җирле ҥзидарә органының структура бҥлекчәләре турында нигезләмәләр һәм 

вазыйфаи регламентлар белән тәгаенләнә. 

Ҥткәрелгән тикшерҥләр йомгаклары буенча мӛрәҗәгать итҥчеләрнең 

хокуклары бозылулар беленгән очракта гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендә җавапка тартылалар. 

4.4.Гариза бирҥчеләрнең мӛрәҗәгатьләрен ҥзвакытында карамаган ӛчен 

җирле ҥзидарә органы җитәкчесе җаваплы була. 

Җирле ҥзидарә органының структура бҥлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) 

әлеге Регламентның 3 бҥлегендә кҥрсәтелгән административ гамәлләрне 

ҥзвакытында һәм (яки) тиешенчә ҥтәмәгән ӛчен җаваплы була. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышында кабул ителә (гамәлгә ашырыла) 

торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмаган) ӛчен вазыйфаи затлар һәм бҥтән 

ҥзидарәлек хезмәткәрләре Закон тәртибендә билгеләнгән җаваплылыкны тота. 

4.5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥгә гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары ягыннан контроль муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә Башкарма комитет 

эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм дӛрес мәгълҥмат алу һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процессында 

мӛрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка чаклы карау мӛмкинлеге булу аркасында 

гамәлгә ашырыла. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтү органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, үзидарәлек хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 

тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәтне алучы Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына)  карата судка кадәрге тәртиптә Башкарма комитетка яисә 

муниципаль берәмлек Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Гариза бирҥче шикаять белән мӛрәҗәгать итәргә мӛмкин, шул исәптән 

тҥбәндәге очракларда: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында мӛрәҗәгать итҥченең запросын 

теркәҥ срогын бозу; 

2) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын бозу; 

3)мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актлары тарафыннан тәкъдим итҥ яисә гамәлгә ашыру 

каралмаган документлар яки мәгълҥматларны яисә гамәлләр кылуны таләп итҥ; 

4) мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында тапшыру каралган документларны кабул итҥне 

кире кагу; 

5) федераль законнар һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бҥтән норматив хокукый актлары, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында кире кагуга нигезләр кҥздә тотылмаган булуга 

карамастан, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу; 

6) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә мӛрәҗәгать итҥчедән Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында кҥздә тотылмаган тҥләҥне таләп итҥ; 

7)Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсендә бирелгән документлардагы җибәрелгән 

хата һәм ялгышларны тӛзәтҥне кире кагуы яисә андый тӛзәтҥләрнең билгеләнгән 

срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре буенча документлар бирҥнең 

срогын яисә тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бҥтән норматив хокукый актлары, муниципаль районның норматив хокукый 

актларында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктатуга нигезләр кҥздә тотылмаган 

булуга карамастан, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктату (туктатып тору); 

10) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны баштагы кабул 

итҥдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дӛрес тҥгеллеге кҥрсәтелмәгән 

документларны муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә , 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль 

законның 7 маддәсе 1 ӛлешенең 4 пунктында каралган очраклардан гайре, 
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мӛрәҗәгать итҥчедән таләп итҥ. Кҥрсәтелгән очракта мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан кҥпфункцияле ҥзәкнең, кҥпфункцияле ҥзәк хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәрге (судтан тыш) 

шикаять бирҥ шул очракта мӛмкин, әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять бирелә торган кҥпфункцияле ҥзәккә тиңдәшле муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ буенча функция 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 16 

маддәсенең 1.3 ӛлеше белән тәгаенләнгән тәртиптә тулы кҥләмдә йӛкләнгән булса. 

11) дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны 

баштагы кабул итҥдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дӛрес тҥгеллеге 

кҥрсәтелмәгән документларны һәм мәгълҥматны бирҥне мӛрәҗәгать итҥчедән 

таләп итҥ хаксыз яисә дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә тҥбәндәге 

очраклардан гайре: 

а) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдән соң дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥгә кагылышлы норматив 

хокукый актларның таләпләре ҥзгәрҥ; 

б) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гаризада һәм дәҥләти 

яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны кабул итҥдә 

баштагы кире кагудан соң мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан бирелгән документларда 

яисә дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә һәм элегрәк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмәгәннәрдә хаталарның булуы; 

в) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны 

кабул итҥдә баштагы кире кагудан соң яисә дәҥләти яки муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә документларның гамәлдә булу срогы чыгу яки мәгълҥматның ҥзгәрҥе; 

г) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны 

кабул итҥдә яисә дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә баштагы кире 

кагуда дәҥләти хезмәт кҥрсәтҥче органның, яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи заты, дәҥләт яки муниципаль хезмәткәр, кҥпфункцияле ҥзәк 

хезмәткәре, әлеге Федераль законның 16 маддәсенең 1.1 ӛлешендә кҥздә тотылган 

оешма хезмәткәре ялгышының яки хокукка каршы гамәл кылуының (гамәл 

кылмавының) документ белән расланган фактын (билгеләрен) ачу, дәҥләти хезмәт 

кҥрсәтҥче органның яисә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, дәҥләти яки 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны кабул итҥдә баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзәк җитәкчесенең яисә әлеге Федераль законның 16 

маддәсенең 1.1 ӛлешендә кҥздә тотылган оешма җитәкчесенең имзасы белән язма 

рәвештә шул турыда мӛрәҗәгать итҥчегә хәбәр ителә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь йӛрткечтә, электрон рәвештә муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кә бирелә. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче Башкарма комитет җитәкчесе карарына һәм гамәленә (гамәл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берәмлек Советына бирелә. 

5.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче орган җитәкчесенең карарына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

карата шикаять язма рәвештә кәгазь йӛрткечтә яки электрон рәвештә бирелә. 

Шикаять почта, КФҤ аша, "Интернет" мәгълҥмат-телекоммуникация 
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челтәрен, Кайбыч  муниципаль районының рәсми сайтын (http://kaybici.tatarstan.ru), 

Татарстан Республикасының дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләренең Бердәм 

порталын (http://uslugi.tatar.ru/), дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

(функцияләрнең) Бердәм порталын (http://www.gosuslugi.ru/) файдаланып 

җибәрелергә, шулай ук мӛрәҗәгать итҥчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә 

мӛмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органга яисә югарырак торган органга (ул 

булса) кергән шикаять теркәлгән кӛненнән соң унбиш эш кӛне эчендә каралырга 

тиеш, ә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның мӛрәҗәгать итҥчедән 

документларны кабул итҥдә яисә җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны 

тӛзәтҥдә кире кагуына карата шикаять яисә андый тӛзәтҥләр срогын бозуга 

карата шикаять очрагында – аны теркәгәннән соң биш эш кӛне эчендә. 

5.4. Шикаять тҥбәндәге мәгълҥматны ҥз эченә алырга тиеш: 

1) хезмәт кҥрсәтҥче органның, хезмәт кҥрсәтҥче органның вазыйфаи 

затының яки карарлары һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять 

бирелә торган муниципаль хезмәткәрнең исемен; 

2)мӛрәҗәгать итҥченең фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы – 

булганда), тору урыны турында мәгълҥматларны – физик затның яисә мӛрәҗәгать 

итҥченең исеме, урнашу урыны турында мәгълҥматларны – юридик затның, шулай 

ук мӛрәҗәгать итҥчегә җавап җибәрҥ ӛчен контакт телефоны номерын 

(номерларын), электрон почта адресын (адресларын) (булганда) һәм почта 

адресын; 

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять бирелә 

торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында мәгълҥматларны; 

4) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле 

(гамәл кылмавы) белән мӛрәҗәгать итҥченең риза булмавына нигез булып торган 

дәлилләр. 

5.5. Шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

кҥчермәләре шикаятькә теркәлергә мӛмкин. Бу очракта шикаятьтә теркәлгән 

документларның исемлеге китерелә.  

5.6. Шикаять муниципаль хезмәтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

5.7. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

ӛлешендә кҥрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта муниципаль хезмәт 

кҥрсәткәндә беленгән бозуларны кичекмәстән бетерҥ максатларында 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган, кҥпфункцияле ҥзәк тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълҥмат бирелә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу 

максатларында мӛрәҗәгать итҥчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълҥмат кҥрсәтелә. 

Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

http://www.gosuslugi.ru/
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ӛлешендә кҥрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта кабул ителгән карарның 

сәбәпләре хакында дәлилле аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга 

шикаять бирҥ тәртибе турында мәгълҥмат китерелә. 

5.8. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә җавапта муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә беленгән бозуларны 

кичекмәстән бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълҥмат бирелә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу 

максатларында мӛрәҗәгать итҥчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълҥмат кҥрсәтелә. 

5.9. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре хакында дәлилле 

аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирҥ тәртибе 

турында мәгълҥмат китерелә. 

5.10.Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу яки җинаять составы билгеләре табылу очрагында шикаятьләрне 

карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 

кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрәләр. 
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Кушымта №1 
 

                                    _____________________________________ 

                                   (җирле үзидарә  органының исеме) 

                                    _____________________________________ 

                                    адресы буенча яшәүче: __________________ 

                                                             

                                    ____________________________________, 

                                    гражданин(-ка) ______________________ 

                                    __________________________________дан (тан) 

 

                                ГАРИЗА 

 

    “_____________________________________________________” категориясе буенча 

         (граждан, яшь гаилә, яшь белгеч - тиешлесен кҥрсәтергә) 

2013 – 2020 елларга авыл хуҗалыгын ҥстерҥ һҽм авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һҽм азык-тҿлек базарын кҿйлҽҥ Дҽҥлҽт 

программасының  “Авыл территориялҽренең тотрыклы ҥсеше “ ярдҽмче 

программасы кысаларында авыл җирендҽ яшҽҥче гражданнарның, шул 

исҽптҽн яшь гаилҽ һҽм яшь белгечлҽрнең торак шартларын яхшырту 

буенча чараларда катнашучылар составына мине 

 ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.А.и.) 

паспорт______________________, бирелгән 

_______________________________________________________________________________да 

Гаилҽ составы: хатын (ир) ________________________________ _______________________ 

(Ф.И.А.и.) (туу датасы) ___________________________________________________адресы 

буенча яши, балалары: _____________________________________________ 

________________________ (Ф.И.А.и.) (туу датасы) 

___________________________________________________ адресы буенча яши; 

_____________________________________________ _______________________ (Ф.И.А.и.) 

(туу датасы) 22 ___________________________________________________. адресы буенча 

яши.  

Моннан тыш гаилҽ ҽгъзасы сыйфатында минем белҽн даими яши: 

_____________________________________________ _________________________; (Ф.И.А.и.) 

(туу датасы) _____________________________________________ 

_________________________; (Ф.И.А.и.) (туу датасы) 

__________________________________________________________; (Ф.И.А.и.) (туу датасы) 

2013 – 2020 елларга авыл хуҗалыгын ҥстерҥ һҽм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һҽм 

азык-тҿлек базарын кҿйлҽҥ Дҽҥлҽт программасының “Авыл территориялҽренең тотрыклы 

ҥсеше “ ярдҽмче программасы кысаларында авыл җирендҽ яшҽҥче гражданнарның, шул 

исҽптҽн яшь гаилҽ һҽм яшь белгечлҽрнең торак шартларын яхшырту буенча чаралар 

шартлары белҽн таныштым һҽм аларны ҥтҽҥне ҥз ҿстемҽ алам. 

__________________________ ____________________________ ____________  

(гариза бирҥченең Ф.И.А.и.) (имзасы) (дата) Гаилҽнең балигъ булган ҽгъзалары :  

1) ____________________________________________________ _______________; 

(Ф.И.А.и., имза) (дата) 

2) ____________________________________________________ _______________;  

(Ф.И.А.и.) (имза) (дата) 

 3) ____________________________________________________ _______________; 

(Ф.И.А.и., имза) (дата)  

4) ____________________________________________________ _______________.  

Ф.И.А.и., имза) (дата)  
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Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ:  

1) ____________________________________________________________________;  
 (документның исеме һҽм реквизитлары) 

2)    ____________________________________________________________________; 
(документның исеме һҽм реквизитлары)  

3)   ____________________________________________________________________; 
(документның исеме һҽм реквизитлары)  

4)  ____________________________________________________________________. 
(документның исеме һҽм реквизитлары) 
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Кушымта  №2  

 
__________________________________________________________________________ 

Форма 

 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-тӛлек министрлыгы 

Авыл җирендә торак тӛзүгә (сатып алуга) социаль түләү бирү турында 

ТАНЫКЛЫК 

             

                                                           N _____________ 

 

    Әлеге таныклык белән _______________________________________-ның (-нең) 

 (гражданның – таныклык иясенең Ф.И.А.и.,  

___________________________________________________________________________ 

аның шәхесен таныклаучы документның исеме, сериясе, 

__________________________________________________________________________ 

номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

2013 – 2020 елларга авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал 

һәм азык-тӛлек базарын кӛйләү Дәүләт программасының “Авыл территорияләренең 

тотрыклы үсеше “ ярдәмче программасы кысаларында торак шартларын яхшырту буенча 

чараларда катнашуы раслана (алга таба – ярдәмче программа). 

Ярдәмче программаның шартлары нигезендә аңа ___________________ 

__________________________________________________________________________- 

 (торак сатып алуга, торак йорт тӛзүгә, торак йортларны (фатирларны) 

___________________________________________________________________________ 

ӛлешле (уртак) тӛзүгә – кирәклесен күрсәтергә) 

____________________________________ сум күләмендә социаль түләү бирелә. 

(цифрлар белән һәм сүз белән) 

 

________________________________________________________________________ 

 (муниципаль берәмлекнең исеме) 

______________________ __________________ _____________________________ 

 (вазыйфа) (имза) ( Ф.И.А.и.) 

М.у. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 кисү сызыгы 
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Авыл җирендә торак тӛзүгә (сатып алуга) 

социаль түләү бирү турында 

ТАНЫКЛЫК ТӚПСӘСЕ 

 N ____________ 

 Әлеге таныклык белән _______________________________________-ның (-нең) 

 (гражданның – таныклык иясенең Ф.И.А.и., 

___________________________________________________________________________ 

 аның шәхесен таныклаучы документның исеме, сериясе, 

__________________________________________________________________________ 

 номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

2013 – 2020 елларга авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал 

һәм азык-тӛлек базарын кӛйләү Дәүләт программасының “Авыл территорияләренең  

тотрыклы үсеше “ ярдәмче программасы кысаларында торак шартларын яхшырту буенча 

чараларда катнашуы раслана (алга таба – ярдәмче программа). 

 Ярдәмче программаның шартлары нигезендә аңа ___________________ 

__________________________________________________________________________- 

 (торак сатып алуга, торак йорт тӛзүгә, торак йортларны (фатирларны) 

___________________________________________________________________________ 

ӛлешле (уртак) тӛзүгә – кирәклесен күрсәтергә) 

____________________________________ сум күләмендә социаль түләү бирелә. 

(цифрлар белән һәм сүз белән) 

Шул исәптән түбәндәгеләр исәбенә: 

федераль бюджет средстволары ___________________________________сум күләмендә, 

 (цифрлар белән һәм сүз белән) 

Татарстан Республикасы бюджет средстволары______________________сум күләмендә, 

 (цифрлар белән һәм сүз белән) 

җирле бюджет средстволары _____________________________________ сум күләмендә. 

 (цифрлар белән һәм сүз белән) 

 Таныклык Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгы тарафыннан бирелде: 

______________________ ___________________ ______________________ 
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ТАНЫКЛЫКНЫҢ ЭЧКЕ ЯГЫ 
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

│ аныклык гражданга таныклык бирелү  │ ТҮЛӘҮ ТУРЫНДА БИЛГЕ              │ 

│урыны буенча Россия Федерациясе     │ (кредит оешмасы тарафыннан       │ 

│субъекты территориясендәге кредит   │ тутырыла) 

оешмасында банк счеты ачуга хокук    │ Түләү датасы ____________________│ 

│бирә һәм бирелгән вакыттан алып 1 ел│Аның нигезендә түләү башкарылган  │ 

│ дәвамында гамәлдә була.            │шартнамә реквизитлары             │ 

│                                    │__________________________________│ 

│ Гражданның гаилә составының саны:  │_________________________________ │ 
│__________________________ кеше.    │Килешү буенча сумма  _________ ___│ 

│___________________________________ │__________________________________│ 

│Гаилә әгъзалары:                    │ Социаль түләү алучы              │ 

│___________________________________;│__________________________________│ 

│     (Ф.И.А., туганлык дәрәҗәсе)    │             (Ф.И.А.)             │ 

│___________________________________;│Күчерүләр җыенысы                 │ 

│     (Ф.И.А., туганлык дәрәҗәсе)    │__________________________________│ 

│ __________________________________.│ (кредит оешмасы җаваплы          │ 

│     (Ф.И.А., туганлык дәрәҗәсе)    │      хезмәткәре имзасы    )      │ 

│Торак тӛзелешенең (сатып алуның)    │                                  │ 

│исәпләү бәясе ______________        │                              М.У.│ 

│__________________________ сум.     │                                  │ 

│Таныклыкның бирелү вакыты _________ │                                  │ 

│_____________ _____________________ │                                  │ 

│ (вазыйфа) (Ф.И.А.и.)               │                                  │ 

│_____________ М.У.                  │                                  │ 

│ (имза) │                                  │ 

└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 
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КИСҤ СЫЗЫГЫ 

Бирелгҽн социаль тҥлҽҥ юнҽлдерелҽ: _____________________________________________ 

(торак сатып алуга, торак йорт тҿзҥгҽ, 

________________________________________________________________________ 

торак йортларны (фатирларны) ҿлешле тҿзҥгҽ – кирҽклесен кҥрсҽтергҽ) 

Гражданинның гаилҽ составының саны ________ кеше. 

Гаилҽ ҽгъзалары: ____________________________________________________________; 

 (Ф.И.А.и. туганлык дҽрҽҗҽсе) 

______________________________________________________________________; 

 (Ф.И.А.и. туганлык дҽрҽҗҽсе) 

______________________________________________________________________. 

 (Ф.И.А.и. туганлык дҽрҽҗҽсе) 

Таныклыкның бирелҥ вакыты ______________________ 

Таныклык иясенең имзасы ________________________________________ 

Таныклык Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һҽм азык-тҿлек 

министрлыгы тарафыннан бирелде 

______________________ __________________ _____________________________ 

 (вазыйфа) (имза) (Ф.И.А.и.) 

М.У. 

Тҿзелгҽн (сатып алынган) торак турында билге:__________________________ 

Тҿзелгҽн (сатып алынган) торакның ҥлчҽмнҽре: ____________________________, 

Тҿзелгҽн (сатып алынган) торакның адресы:_____________________________. 
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Кушымта №3 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенә 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны тӛзәтү турында 

гариза. 

 

____________________________________________муниципаль хезмәт 

 (кҥрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

кҥрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дӛресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибәрелгән техник хатаны тӛзәтҥне һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгәрешләрне кертҥне ҥтенәм. 

Тҥбәндәге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тӛзәтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткән очракта андый карарны җибәрҥне ҥтенәм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибәрҥ ярдәмендә; 

почта аша кәгазь йӛрткечтә расланган кҥчермә рәвешендә тҥбәндәге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тәкъдим ителә торган затның персональ 

мәгълҥматларны эшкәртҥгә (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгәртҥ), файдалану, тарату (шул исәптән тапшыру), мӛстәкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мәгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ кысаларында персональ мәгълҥматларны эшкәртҥ ӛчен кирәкле башка 

гамәлләр), шул исәптән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ максатларында муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итҥне дә кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкәртҥгә риза булуны раслыйм. 
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Әлеге гариза белән раслыйм: гаризадагы минем шәхескә һәм минем тарафтан 

тәкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбәндә кертелгән 

мәгълҥматлар дӛрес. Гаризага теркәлгән документлар (документларның кҥчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры киләләр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һәм дӛрес мәгълҥматларны ҥз эчләренә алалар. 

Миңа кҥрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирәм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата)              (имза)                                 ( Ф.И.А.и.) 
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Кушымта 

(белешмә)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитәкчесе 
8(84370) 2-11-04 Aleksey.Makarov@tatar.ru 

 Башкарма комитет эшләре 

белән идарә итҥче 
8(84370) 2-11-21 Daniya.Badertdinova@tatar.ru 

Бҥлек башлыгы   (84370) 2-10-98 Ilshat.Gabidullin@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-11-34 Yuliya.Kraynova@tatar.ru 

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

Башлык 8(84370) 2-11-00 Kaybicy.Admin@tatar.ru 
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Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 

елның 29 маендагы 253 

номерлы карарына кушымта  

№7  

 

«Татарстан Республикасында 2014-2020 елларга яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» программасы буенча торак сатып алуга (тӛзүгә) хокук турында 

таныклык бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең  

административ регламенты 

   

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең әлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) торак сатып алуга (тӛзҥгә) социаль тҥләҥ алу хокукы турында 

таныклык бирҥ буенча муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең стандартын һәм тәртибен 

билгели. 

 1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирүче). 

1.3. Муниципаль хезмәтләр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсәтелә   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

Муниципаль хезмәтне ҥтәҥче -     Башкарма комитетның  инфраструктур 

ҥсеш бҥлеге (алга таба  - бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы 

бульвар ур.,  7й. 

Бҥлекнең урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы бульвар ур.,  7й.. 

Эш графигы:  

Дҥшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял кӛннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

Белешмә ӛчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шәхесне билгеләҥче документ буенча.. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

челтәре адресы: (алга таба –   «Интернет» челтәре): (http://kaybici.tatarstan.ru/). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча мәгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хәбәр ителә.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтәре аша 

(http://kaybici.tatarstan.ru/); 
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3) Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  

 4 Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бҥлектә): 

-  телдән мӛрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

 - язмача (шулай ук электрон документ формасында) мӛрәҗәгать – почта 

аша кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ буенча мәгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр тҥбәндәге Федераль законнар нигезендә 

кҥрсәтелә: 

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

Федерациясе законнары җыелышы, 03.01.2005, № 1 (1 ӛлеш), 14 ст.) (алга таба - 

РФ ТК); 

"Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне оештыру турында" 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законы (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 02.08.2010, n 31, 4179) (алга таба-210-ФЗ номерлы 

Федераль законы)); 

- «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, № 40, 3822 ст.)); 

Россия Федерациясе Хӛкҥмәтенең “2011-2015 елларга “Торак” федераль 

максатчан программасы турында”, 2010 ел, 17 нче декабрь, 1050 номерлы карары 

(2011 ел, 31 нче гыйнвар, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, №5, 739 

статья) (алга таба – “Торак” ФМП); 

Татарстан Республикасының 21.10.1999 елда кабул ителгән "Торак 

шартларын яхшыртуда яшь гаиләләргә дәҥләт ярдәме турында"гы №2443 Законы 

(Республика Татарстан, № 239, 27.11.1999) (алга таба  – ТР  Законы  №2443); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының   10.09.2008 кабул 

иткән       655номерлы  «Татарстан Республикасында 2008-2010 елларга яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итҥ » дәҥләт программасын тормышка ашыру 

кысаларында,   яшь гаиләләргә торак сатып алуга (тӛзҥгә)  социаль тҥләҥләр   

бирҥ кагыйдәләрен раслау турында   һәм  Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 20.07.2007 № 315 « Татарстан Республикасында 2008-2010 елларга 

яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итҥ» Максатчан  программасы турында “ 

карарына ҥзгәрешләр кертҥ турында    карары  (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының   карарлар һәм боерыклар җыентыгы, 17.09.2008, №35, 

ст. 1480) (алга таба  -   ТР МК боерыгы  №655); 

2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре кҥрсәтҥ белән тәэмин итҥ"дәҥләт 

программа-сын раслау турында "2014 елның 30 апрелендәге 289 номерлы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Карары (Татарстан Республикасы 
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Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары җыентыгы, 20.05.2014, № 37) 

(алга таба - Программа); 

  «Татарстан Республикасында 2014-2020 елларга яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итҥ » дәҥләт программасын тормышка ашыру кысаларында,   яшь 

гаиләләргә торак сатып алуга (тӛзҥгә)  социаль тҥләҥләр   бирҥ кагыйдәләре   

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары 

җыентыгы, 20.05.2014, № 37, ст.1160 ) (алга таба  – Кагыйдәләр) 

15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткән Татарстан 

Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – Устав); 

  13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезләмә (алга таба –   БК 

турындагы Нигезләмә) ;  

20.06.2014 №296 Башкарма комитет житәкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезләмә); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан 

расланган эчке хезмәт тәртибе турында кагыйдәләр. (алга таба – Кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге Регламентта тҥбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

- Яшь гаилә-программада катнашучы яшь гаилә, шул исәптән бер һәм аннан да 

кҥбрәк баласы булган яшь гаилә, аларның берсе Россия Федерациясе гражданы 

булмаган, шулай ук бер яшь ата-анадан, бер һәм аннан да кҥбрәк бала анасы 

булган тулы булмаган яшь гаилә, шул ук вакытта балалар ир белән хатынның яки 

ата-ананың тулы булмаган гаиләдә булырга тиеш; 

а) дәҥләт заказчысы тарафыннан яшь гаиләне ел дәвамында ир белән хатынның 

яисә бер ата ананың тулы булмаган гаиләдә социаль тҥләҥ алуга дәгъва 

кылучылар исемлегенә кертҥ турындагы карар кабул ителгәндә 35 яшьтән 

артмый; 

б) яшь гаилә РФ ТК 51 статьясы нигезендә торак урынына мохтаҗ дип танылган; 

в) муниципаль район территориясендә даими яшәҥ урыны буенча, балаларны да 

кертеп, яшь гаиләнең барлык әгъзаларын теркәҥ; 

г) гаиләнең кредит алырга мӛмкинлек бирҥче керемнәре, яисә торак ӛчен 

Исәпләнгән (уртача) бәясен тҥләҥ ӛчен бирелә торган социаль тҥләҥ кҥләменнән 

артып киткән ӛлешендә җитәрлек башка акчалар булуы; 

- социаль тҥләҥ - Россия Федерациясе бюджеты һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары исәбеннән кҥрсәтелә торган социаль ярдәм чарасы 

-дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле ҥзәгенең ерактан 

торып эш урыны-документлар кабул итҥ һәм бирҥ, гариза бирҥчеләргә 

консультация бирҥ тәрәзәсе; 
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техник хата-муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 

документларга кертелгән мәгълҥматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) туры 

килмәҥгә китергән хата (описка, мӛһер, грамматик яки арифметик хата яки 

мондый хата), документлар нигезендә мәгълҥматлар кертелгән документлардагы 

мәгълҥматлар туры килмәҥгә китергән хата (описка, басма, грамматик яки 

арифметик хата). 

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

нигезендә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 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 хезмәтләр күрсәтү 

стандартына таләпләр исемлеге
  

Таләпләр стандартының эчтәлеге   

Таләп һәм хезмәт 

күрсәтүне билгеләүче 

норматив акт  

 2.1. Муниципаль хезмәтнең 

исеме   

 

 

«Татарстан Республикасында 2014-2020 елларга 

яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итҥ » программасы 

буенча торак сатып алуга (тӛзҥгә) хокук турында 

таныклык бирҥ 

п.2 ст.2 ЖК РФ; 

ст.1 Закона РТ № 2443 

 

 2.2.Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче җирле 

ҥзидарәнең башкарма-боеручы 

органының исеме 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

Башкарма комитет турында 

Нигезләмә 

 2.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

нәтиҗәсен тасвирлау 

Яшь гаиләгә торак сатып алу яки тӛзҥ ӛчен 

субсидияләр бирҥ. 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән баш тарту турында 

карар. 

  Тәртипнең 3 пункты 

 

2.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

вакыты, шул исәптән муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы 

оешмаларга мӛрәҗәгать итҥ 

зарурлыгын исәпкә алып, 

туктатылу мӛмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белән 

каралган очракта муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥне туктатып тору 

срогы 

Исәпкә кую-гариза теркәлгәннән соң 8 кӛн. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ вакытында кермиләр: 

 

- дәҥләт хакимияте органының, җирле ҥзидарә 

органының йә дәҥләт хакимияте органына яисә 

оешманың җирле ҥзидарә органына ведомствоара 

сорауга җавапны кӛтҥ срогы; 

 

- социаль тҥләҥ алуга чират җитҥне кӛтҥ вакыты. 

 

Тәртипнең 18 пункты 
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Татарстан Республикасы бюджетыннан акча 

кергәннән соң 10 кӛн эчендә  чират тәртибендә 

субсидия алуга таныклык рәсмиләштерҥ 

2.5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен законнар һәм башка 

норматив хокукый актлар, шулай 

ук мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ 

ӛчен кирәкле һәм мәҗбҥри булган 

хезмәтләр, шул исәптән аларны 

электрон формада алу ысуллары, 

аларны тапшыру тәртибе 

нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

  Подпрограммада катнашу ӛчен әлеге    

документларны тапшырырга кирәк:  

1) Программада катнашу мӛмкинлеге алу  ӛчен 

җирле ҥзидарә органының  яшь гаиләләрне торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану турында 

гариза (бер нӛсхә гариза кабул итҥ датасын һәм аңа 

кушып бирелгән документларны кҥрсәтеп мӛрәҗәгать 

итҥчегә кире кайтарыла); 

2) гаиләнең һәр әгъзасының шәхесен раслаучы 

документлар кҥчермәләре; 

3) никахлашу турында таныклык кҥчермәсе (тулы 

булмаган гаиләгә кагылмый); 

       4) торак шартларын яхшыртуга һәм тҥләҥ 

сәләтен яхшыртуга мохтаҗ булуны раслау ӛчен 

кирәкле документлар теркәлгән ике нӛсхәдә гариза (2 

нче кушымта) (гаризаның бер нӛсхәсе гариза кабул итҥ 

датасын һәм аңа теркәлгән документларны кҥрсәтеп 

мӛрәҗәгать итҥчегә кире кайтарыла); 

     5) "шәхси мәгълҥматлар турында" Федераль 

законның 9 статьясы нигезендә яшь гаиләнең балигъ 

булган әгъзаларының җирле ҥзидарә органнары, 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте 

органнары, федераль башкарма хакимият 

органнарының территориаль органнары тарафыннан 

Яшь гаилә әгъзалары турында шәхси белешмәләр 

эшкәртҥгә язма ризалыгы"; 

Тәртипнең 15 пункты 
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      6) яшь гаиләне торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗ дип тануны раслаучы документ; 

      7) гаиләнең кредит алырга мӛмкинлек бирҥче 

керемнәре, яисә торак ӛчен Исәпләнгән (уртача) 

бәясен тҥләҥ ӛчен бирелә торган социаль тҥләҥ 

кҥләменнән артып киткән ӛлешендә җитәрлек башка 

акчалар булуын раслаучы документ. 

Кече программада катнашу ӛчен, бурычның тӛп 

суммасын тҥләҥ һәм торак кредитлары, шул исәптән 

ипотека, яки торак урыны сатып алуга яки торак йорт 

тӛзҥгә процентларны тҥләҥ максатларында, әлеге 

кредитлар яки займнар буенча йӛкләмәләрне ҥтәҥне 

кичектереп тору вакыты чыккан ӛчен, башка 

процентлардан, штрафлардан, комиссияләрдән һәм 

пенялардан тыш, яшь гаилә яшәҥ урыны буенча җирле 

ҥзидарә органына документларны " 2 " пунктчасы 

нигезендә тапшыра ." - "4", "6" муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен законнар һәм башка норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле документлар исемлеге 

шулай ук тҥбәндәге документлар: 

 

1)ипотека торак кредиты (займ) акчаларыннан 

файдаланып сатып алынган (тӛзелгән) торак урынына 

милек хокукын дәҥләт теркәве турында таныклык 

кҥчермәсе яки кҥчемсез мӛлкәткә һәм аның белән 

алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәҥләт 

реестрыннан ӛземтә (торак йортны тӛзелеп бетмәгән 

тӛзегәндә ярдәмче программаның дәҥләт заказчысы 

тарафыннан расланган тӛзелешкә документлар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәртипнең 16 пункты 
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тапшырыла); 

2)кредит килешҥе кҥчермәсе (займ килешҥе 

кҥчермәсе); 

3)кредит килешҥе (займ килешҥе) тӛзегәндә яшь 

гаилә торак урынына мохтаҗ дип танылган документ); 

4) тӛп бурыч калдыгы суммасы һәм ипотека торак 

кредитыннан (займнан) файдаланган ӛчен процентлар 

тҥләҥ буенча бурыч суммасы турында белешмә. 

  

2.6. Дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм 

мӛрәҗәгать итҥче тәкъдим итәргә 

хокуклы һәм башка оешмалар 

карамагында булган муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен норматив 

хокукый актлар нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

исемлеге, шулай ук аларны алу 

ысуллары, шул исәптән электрон 

формада, аларны тапшыру 

тәртибе; дәҥләт органы, җирле 

ҥзидарә органы яисә әлеге 

документлар карамагында булган 

оешма 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында 

барлыкка килә: 

Яшь гаиләнең торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 

булуын раслаучы документ, әгәр яшь гаилә әлеге 

документны ҥз инициативасы буенча тапшырмаса, 

җирле ҥзидарә органы тарафыннан закон нигезендә 

соратып алына. 

Гариза бирҥче тәкъдим итәргә хокуклы 

документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе 

әлеге регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән. 

Мӛрәҗәгать итҥчедән дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда аталган документларны таләп итҥ 

тыела. 

Мӛрәҗәгать итҥче югарыда кҥрсәтелгән 

мәгълҥматларны ҥз эченә алган документларны 

тапшырмау гариза бирҥчегә хезмәт кҥрсәтҥдән баш 

тарту ӛчен нигез булып тормый 

 

2.7. Норматив хокукый актларда 

каралган очракларда Килештерҥ 

 Килешҥ таләп ителми  
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хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен таләп 

ителгән һәм муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче орган тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган дәҥләт 

хакимияте органнары (җирле 

ҥзидарә органнары) һәм аларның 

структур бҥлекчәләре Исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен зарури 

документларны кабул итҥне кире 

кагу ӛчен нигезләрнең тулы 

исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 

2) тапшырылган документларның әлеге 

регламентның 2.5 пунктында кҥрсәтелгән документлар 

исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган 

документларда теркәлмәгән тӛзәтҥләр, аларның 

эчтәлеген юкка чыгарырга мӛмкинлек бирми торган 

җитди җитешсезлекләр бар 

4) тиешле органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне туктатып тору яки 

бирҥдән баш тарту ӛчен 

нигезләрнең тулы исемлеге 

Хезмәт кҥрсәтҥне туктату ӛчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ӛчен нигез: 

а) Кагыйдәләрнең 5 пунктында кҥрсәтелгән 

таләпләргә, шул исәптән 35 яшькә кадәрге бер яки һәр 

кешенең таләпләренә туры килмәве 

 б) Кагыйдәләрнең 15 һәм 16 пунктларында 

кҥрсәтелгән документларны тапшырмау яки тапшыру; 

в) тапшырылган документларда булган 

мәгълҥматларның дӛрес булмавы; 

г) ана(гаилә)  капиталы средстволарыннан (бер 

ӛлешеннән) тыш, федераль бюджет акчалары 

хисабына социаль тҥләҥне яисә дәҥләт ярдәменең 

башка рәвешләрен кулланып торак шартларын 

 

 

Тәртипнең 19 пункты 
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яхшыртуга элек гамәлгә ашырылган хокук   

2.10. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәткән ӛчен алына торган 

дәҥләт пошлинасы яки башка 

тҥләҥ алу тәртибе, кҥләме һәм 

нигезләре 

Муниципаль хезмәт тҥләҥсез нигездә кҥрсәтелә   

2.11. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен кирәкле һәм мәҗбҥри булган 

хезмәт кҥрсәтҥләр ӛчен тҥләҥ алу 

тәртибе, кҥләме һәм нигезләре, 

шул исәптән мондый тҥләҥ 

кҥләмен исәпләҥ методикасы 

турында мәгълҥматны да кертеп 

 Кирәкле һәм мәҗбҥри хезмәт кҥрсәтҥ таләп 

ителми. 

 

2.12. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында сорау биргәндә һәм 

мондый хезмәт кҥрсәтҥ 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирҥ-

15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алган 

очракта чиратта кӛтҥнең максималь вакыты 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 

кҥрсәтелә торган биналарга, 

кӛтеп тору һәм мӛрәҗәгать 

итҥчеләрне кабул итҥ 

урыннарына, шул исәптән 

Россия Федерациясенең 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ янгынга каршы 

система һәм янгын сҥндерҥ системасы, 

документларны рәсмиләштерҥ ӛчен кирәкле 

мебель, мәгълҥмат стендлары белән 

җиһазландырылган бина һәм бҥлмәләрдә гамәлгә 

ашырыла. 
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инвалидларны социаль яклау 

турындагы законнары нигезендә 

кҥрсәтелгән объектларга 

инвалидлар ӛчен ҥтҥне тәэмин 

итҥгә, андый хезмәтләрне кҥрсәтҥ 

тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм 

мультимедиа мәгълҥматын 

урнаштыруга һәм 

рәсмиләштерҥгә 

Инвалидларга муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

урынына тоткарлыксыз килҥ тәэмин ителә 

(биналарга уңайлы керҥ-чыгу һәм алар эчендә 

кҥченҥ). 

Муниципаль хезмәтләрне кҥрсәтҥ тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм мультимедиа 

мәгълҥматы мӛрәҗәгать итҥчеләргә уңайлы 

урыннарда урнаштырыла, шул исәптән 

инвалидларның чикләнгән мӛмкинлекләрен исәпкә 

алып. 

2.15. Муниципаль хезмәтнең 

мӛмкинлеге һәм сыйфат 

кҥрсәткечләре, шул исәптән 

муниципаль хезмәт 

кҥрсәтелгәндә мӛрәҗәгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белән ҥзара элемтәсе саны һәм 

аларның дәвамлылыгы, 

муниципаль хезмәтне дәҥләти 

һәм муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгендә, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу мӛмкинлеге, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

барышы хакында мәгълҥмат алу 

мӛмкинлеге, шул исәптән 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең һәркем ӛчен 

мӛмкинлеге (доступность) кҥрсәткечләре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмәсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җәмәгать транспорты ҥтәрлек 

зонада булуы; 

-белгечләрнең , шулай ук мӛрәҗәгать 

итҥчеләрдән документлар кабул итҥне гамәлгә 

ашыра торган бҥлмәләрнең кирәкле санда булуы; 

-мәгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru челтәрендәге мәгълҥмат 

ресурсларында дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

Бердәм порталында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтәннәр белән бер ҥк дәрәҗәдә 

хезмәтләр алырга комачаулаучы киртәләрне җиңәргә 

ярдәм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмәт турында консультация 

 

http://kaybici.tatarstan.ru/
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мәгълҥмати-коммуникация 

технологияләрен кулланып.   

алу, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гариза бирҥ, 

муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу; 

- мәгълҥмат стендларында, муниципаль 

районның “Интернет” челтәрендәге 

http://kaybici.tatarstan.ru/ рәсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дәҥләти һәм муниципаль  

хезмәтләрнең Бердәм порталында муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥнең ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында шәхси кабинет 

аша электрон рәвештә гариза бирҥ, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында мәгълҥмат алу, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алу 

мӛмкинлеге. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ сыйфаты тҥбәндәгеләр-

нең булмавы белән характерлана: 

-мӛрәҗәгать итҥчеләрдән документлар кабул итҥ һәм 

бирҥдә чиратларның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срокларын бозуның; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаятьнең; 

- муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мӛрәҗәгать итҥчеләргә карата 

нәзакәтсезлегенә, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында запрос 

биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алганда 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче вазыйфаи затның 
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һәм мӛрәҗәгать итҥченең бер мәртәбә ҥзара элемтәсе 

фаразлана. Элемтәнең дәвамлылыгы регламент белән 

тәгаенләнә. 

Дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

кҥпфункцияле ҥзәгендә (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамәлгә 

ашыра. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышы турында 

мәгълҥматны мӛрәҗәгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дәҥләти һәм 

муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тә алырга мӛмкин. 

 2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең 

үзенчәлекләре 

 Электрон формада муниципаль хезмәт алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итү бүлмәсе аша яки Татарстан Республикасының 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр Порталы 

аркылы алырга мөмкин. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында гаризаны электрон формада бирү 

законда каралган очракта гариза Татарстан 

Республикасының дәүләти һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталы (http://uslugi. tatar.ru/) яки 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

(функцияләрнең) Бердәм порталы (http:// 

www.gosuslugi.ru/) аша бирелә. 

 



 

 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәлү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә үтәү үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәкләренең ераклашкан эш 

урыннарында үтәү үзенчәлекләре 
3.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ ҥз эченә тҥбәндәге процедураларны 

ала: 

1) мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һәм теркәҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һәм муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга җибәрҥ; 

4)мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерҥ; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләҥ; 

6) мӛрәҗәгать итҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча гамәлләр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсәтелгән. 

3.2. Гариза бирҥчегә консультация бирҥ 

3.2.1. Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт бҥлегенә шәхсән, телефон буенча һәм 

(яки) электрон почта аша алу ӛчен консультацияләр алу тәртибе турында 

мӛрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бҥлек белгече мӛрәҗәгать итҥчегә консультация бирә, шул исәптән муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен тапшырыла торган документлар формасы һәм башка 

мәсьәләләр буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм кҥрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мӛрәҗәгать итҥ кӛнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар составы буенча консультацияләр, 

тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр буенча рӛхсәт алу. 

3.3. Гариза кабул итҥ һәм теркәҥ 

3.3.1. Мӛрәҗәгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында язма гариза тапшыра һәм әлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны бҥлеккә тапшыра. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы гариза электрон формада бҥлеккә электрон 

почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны теркәҥ 

билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Бҥлек белгече, гаризалар кабул итҥче, башкара : 
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мӛрәҗәгать итҥченең шәхесен билгеләҥ; 

тикшерҥ вәкаләтләрен мӛрәҗәгать итҥ (очракта гамәлләр буенча Ышаныч Кәгазе); 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерҥ, документларда 

буйсынучылар, дәгъвалар, сызган сҥзләр һәм башка тиешле тӛзәтҥләр булмау). 

Искәрмәләр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбәндәгеләрне тормышка ашыра: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һәм теркәҥ; 

мӛрәҗәгать итҥчегә тапшырылган документларның кҥчермәләрен тапшыру, керә 

торган номерга бирелгән документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥне ҥтәҥ датасы һәм вакыты турында тамга белән; 

Башкарма комитет җитәкчесенә карап тикшерҥ ӛчен гариза җибәрҥ. 

Документларны кабул итҥдән баш тарту ӛчен нигез булган очракта, бҥлек белгече, 

документларны кабул итҥне алып баручы мӛрәҗәгать итҥчегә гаризаны теркәҥ 

ӛчен каршылыклар булуы турында хәбәр итә һәм документларны документларны 

кабул итҥдән баш тарту ӛчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язмача аңлату 

белән документлар кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризалар һәм документлар кабул итҥ 15 минут эчендә; 

гаризаны гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә теркәҥ. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә карауга юнәлдерелгән 

кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирҥчегә кире кайтарылган 

Документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һәм 

гаризаны бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер кӛн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һәм җибәрҥ 
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3.4.1. Бҥлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек 

системасы аша бирҥ турында запрос җибәрә: 

Яшь гаиләне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануны раслаучы Документ 

(аның кҥчермәсе). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында гариза кергән вакыттан алып бер эш кӛне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән запрос 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән мәгълҥмат белән 

тәэмин итҥчеләр белгечләре соратып алына торган документлар (мәгълҥмат) 

тапшыралар яисә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документ һәм (яки) 

мәгълҥмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр (алга таба – баш тарту 

турында хәбәрнамә). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, ведомствоара гарызнамәгә 

җавап әзерләҥнең һәм җибәрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хӛкҥмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә 

кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

билгеләнмәгән булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергән кӛннән биш 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар (мәгълҥматлар) яки бҥлеккә җибәрелгән 

баш тарту турында белдерҥ. 

3.5. Торак комиссиясе тарафыннан торак шартларын тикшерҥ. 

3.5.1. Бҥлек белгече:    

тапшырылган документларда булган мәгълҥматларның дӛреслеген тикшерҥ; 

хисап эшен рәсмиләштерҥ (барлык документларны аерым папкага туплау); 

әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән баш 

тарту ӛчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерҥ. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән 

баш тарту ӛчен нигез булган очракта, бҥлек белгече муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән 

баш тарту турында бәяләмә әзерли. Нәтиҗә хисап эшенә куела; 

гаиләнең хисап эше торак комиссиясе каравына юнәлдерелә (алга таба – комиссия). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар сорауларга җаваплар кергән 

вакыттан алып бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссиягә җибәрелгән эшне исәпкә алу. 
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3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләҥ 

3.6.1. Хисап эшләренә бҥлек белгече мӛрәҗәгать итҥченең субсидия алу ӛчен 

чиратта торучылар исемлегенә керә яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән баш тарту 

турында хат әзерли. 

Процедураның нәтиҗәсе: раслау ӛчен юнәлдерелгән документ проекты. 

3.6.2. Башкарма комитет җитәкчесе исемлекләрне раслый яки баш тарту турында 

хат яза һәм бҥлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган документ. 

3.6.3. Бҥлек белгече расланган исемлек алгач, гариза бирҥченең мәгълҥматларын 

сертификат бирҥгә вәкаләтле Республика башкарма органына җибәрә. Муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдән баш тартса, гариза бирҥчегә почта аша җибәрелгән хат җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мӛрәҗәгать итҥченең җибәрелгән мәгълҥматлары яки 

баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирҥчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирҥ. 

3.7.1. Бҥлек белгече, кергән мәгълҥматлар нигезендә, субсидия алуга дәгъва итҥче 

яшь гаиләләрнең билгеле бер исемлегендәге чират тәртибендә субсидия алу 

турында таныклык тутыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирҥ ӛчен билгеләнгән акчалар кергәннән соң ун кӛн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: субсидия алуга таныклык бирҥ. 

3.7.2. Бирелгән таныклыкны алыштыруны таләп иткән яшь гаиләнең хәле туганда 

яшь гаилә таныклык биргән органга, аны алыштыруны таләп иткән шартларны 

кҥрсәтеп, алыштыру турында гариза һәм әлеге шартларны раслаучы документлар 

кушып гариза бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар әлеге административ 

регламентның 3.1-3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: яңа таныклык бирҥ. 
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3.8. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

3.8.1.  Мӛрәҗәгать итҥче КФҤкә муниципаль хезмәт алу ӛчен мӛрәҗәгать итәргә 

хокуклы. 

3.8.2. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ КФҤ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

3.8.3 КФҤнән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар әлеге 

Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҤкә җибәрелә. 

3.9. Техник хаталарны тӛзәтҥ. 

3.9.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче бҥлеккә 

тапшыра: 

техник хаталарны тӛзәтҥ турында гариза (кушымта № 6); 

гариза бирҥчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак бирелгән 

документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кӛчкә ия документлар. 

Документта кҥрсәтелгән белешмәләрдә техник хаталарны тӛзәтҥ турында гариза 

гариза гариза бирҥче (вәкаләтле вәкил) шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән 

электрон почта аша), яки дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең бердәм 

порталы яисә кҥпфункцияле ҥзәге аша бирелә. 

3.9.2. Документлар кабул итҥ ӛчен җаваплы белгеч техник хаталарны тӛзәтҥ 

турында гариза кабул итә, документлар белән гариза яза һәм аларны бҥлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер кӛн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Бҥлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул ителгән һәм 

теркәлгән гариза. 

3.9.3.Бҥлек белгече документларны карый һәм хезмәт нәтиҗәсе булган документка 

тӛзәтмәләрне кертҥ максатларында әлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган 

процедураларны гамәлгә ашыра һәм мӛрәҗәгать итҥчегә (вәкаләтле вәкилгә) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән ҥзе кул куя 

яисә мӛрәҗәгать итҥчегә почта аша (электрон почта аша) документ тапшыру 

мӛмкинлеге турында хат җибәрә (электрон почта аша) , анда техник хата барлыгы 

турында. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки 

теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата турында гариза алганнан соң ӛч 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирҥчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә контроль тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең тулылыгына һәм сыйфатына контроль 

мӛрәҗәгать итҥчеләрнең хокуклары бозылуын ачыклау һәм бетерҥне, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының ҥтәлҥенә тикшерҥләр уздыруны, җирле ҥзидарә 

органнары вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләҥне ҥз эченә ала. 

Административ процедураларның ҥтәлешенә контроль формалары булып 

торалар: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ 

һәм килештерҥ. Тикшерҥ нәтиҗәсе булып проектка виза салу тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә уздырылучы делопроизводствоны алып баруны 

тикшерҥләр; 

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процедураларын ҥтәҥгә билгеләнгән тәртиптә 

контроль тикшерҥләр ҥткәрҥ. 

Контроль тикшерҥләр планлы (җирле ҥзидарәнең ярты еллык һәм еллык эш 

планнары нигезендә гамәлгә ашырылырга тиешле) һәм планнан тыш булырга 

мӛмкин. Тикшерҥләрне ҥткәргәндә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ белән бәйле бӛтен 

сораулар да (комплекслы тикшерҥ) яисә гариза бирҥченең конкрет мӛрәҗәгате 

буенча сорау каралырга мӛмкин. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә 

ашыру максатларында һәм карарлар кабул иткәндә Башкарма комитет 

җитәкчесенә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре турында белешмә тәкъдим 

ителә. 

4.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча административ процедуралар белән 

тәгаенләнгән гамәлләр эзлеклелеген ҥтәҥгә агымдагы контроль Башкарма 

комитет җитәкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ буенча эшне оештыруга җаваплы кеше, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечләре тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затларның исемлеге 

җирле ҥзидарә органының структура бҥлекчәләре турында нигезләмәләр һәм 

вазыйфаи регламентлар белән тәгаенләнә. 

Ҥткәрелгән тикшерҥләр йомгаклары буенча мӛрәҗәгать итҥчеләрнең 

хокуклары бозылулар беленгән очракта гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендә җавапка тартылалар. 

4.4.Гариза бирҥчеләрнең мӛрәҗәгатьләрен ҥзвакытында карамаган ӛчен 

җирле ҥзидарә органы җитәкчесе җаваплы була. 

Җирле ҥзидарә органының структура бҥлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) 
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әлеге Регламентның 3 бҥлегендә кҥрсәтелгән административ гамәлләрне 

ҥзвакытында һәм (яки) тиешенчә ҥтәмәгән ӛчен җаваплы була. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышында кабул ителә (гамәлгә ашырыла) 

торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмаган) ӛчен вазыйфаи затлар һәм бҥтән 

ҥзидарәлек хезмәткәрләре Закон тәртибендә билгеләнгән җаваплылыкны тота. 

4.5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥгә гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары ягыннан контроль муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә Башкарма комитет 

эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм дӛрес мәгълҥмат алу һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процессында 

мӛрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка чаклы карау мӛмкинлеге булу аркасында 

гамәлгә ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтү органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, үзидарәлек хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 

тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәтне алучы Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына)  карата судка кадәрге тәртиптә Башкарма комитетка яисә 

муниципаль берәмлек Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Гариза бирҥче шикаять белән мӛрәҗәгать итәргә мӛмкин, шул исәптән 

тҥбәндәге очракларда: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында мӛрәҗәгать итҥченең запросын 

теркәҥ срогын бозу; 

2) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогын бозу; 

3)мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актлары тарафыннан тәкъдим итҥ яисә гамәлгә ашыру 

каралмаган документлар яки мәгълҥматларны яисә гамәлләр кылуны таләп итҥ; 

4) мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында тапшыру каралган документларны кабул итҥне 

кире кагу; 

5) федераль законнар һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бҥтән норматив хокукый актлары, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында кире кагуга нигезләр кҥздә тотылмаган булуга 

карамастан, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне кире кагу; 

6) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә мӛрәҗәгать итҥчедән Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында кҥздә тотылмаган тҥләҥне таләп итҥ; 

7)Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсендә бирелгән документлардагы җибәрелгән 

хата һәм ялгышларны тӛзәтҥне кире кагуы яисә андый тӛзәтҥләрнең билгеләнгән 

срогын бозу; 
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8) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре буенча документлар бирҥнең 

срогын яисә тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бҥтән норматив хокукый актлары, муниципаль районның норматив хокукый 

актларында муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктатуга нигезләр кҥздә тотылмаган 

булуга карамастан, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктату (туктатып тору); 

10) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны баштагы кабул 

итҥдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дӛрес тҥгеллеге кҥрсәтелмәгән 

документларны муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә , 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль 

законның 7 маддәсе 1 ӛлешенең 4 пунктында каралган очраклардан гайре, 

мӛрәҗәгать итҥчедән таләп итҥ. Кҥрсәтелгән очракта мӛрәҗәгать итҥче 

тарафыннан кҥпфункцияле ҥзәкнең, кҥпфункцияле ҥзәк хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәрге (судтан тыш) 

шикаять бирҥ шул очракта мӛмкин, әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять бирелә торган кҥпфункцияле ҥзәккә тиңдәшле муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ буенча функция 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 16 

маддәсенең 1.3 ӛлеше белән тәгаенләнгән тәртиптә тулы кҥләмдә йӛкләнгән булса. 

11) дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны 

баштагы кабул итҥдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дӛрес тҥгеллеге 

кҥрсәтелмәгән документларны һәм мәгълҥматны бирҥне мӛрәҗәгать итҥчедән 

таләп итҥ хаксыз яисә дәҥләти һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә тҥбәндәге 

очраклардан гайре: 

а) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдән соң дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥгә кагылышлы норматив 

хокукый актларның таләпләре ҥзгәрҥ; 

б) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гаризада һәм дәҥләти 

яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны кабул итҥдә 

баштагы кире кагудан соң мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан бирелгән документларда 

яисә дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә һәм элегрәк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмәгәннәрдә хаталарның булуы; 

в) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны 

кабул итҥдә баштагы кире кагудан соң яисә дәҥләти яки муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥдә документларның гамәлдә булу срогы чыгу яки мәгълҥматның ҥзгәрҥе; 

г) дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны 

кабул итҥдә яисә дәҥләти яки муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә баштагы кире 

кагуда дәҥләти хезмәт кҥрсәтҥче органның, яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи заты, дәҥләт яки муниципаль хезмәткәр, кҥпфункцияле ҥзәк 

хезмәткәре, әлеге Федераль законның 16 маддәсенең 1.1 ӛлешендә кҥздә тотылган 

оешма хезмәткәре ялгышының яки хокукка каршы гамәл кылуының (гамәл 

кылмавының) документ белән расланган фактын (билгеләрен) ачу, дәҥләти хезмәт 

кҥрсәтҥче органның яисә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, дәҥләти яки 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны кабул итҥдә баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзәк җитәкчесенең яисә әлеге Федераль законның 16 

маддәсенең 1.1 ӛлешендә кҥздә тотылган оешма җитәкчесенең имзасы белән язма 
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рәвештә шул турыда мӛрәҗәгать итҥчегә хәбәр ителә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь йӛрткечтә, электрон рәвештә муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кә бирелә. Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче Башкарма комитет җитәкчесе карарына һәм гамәленә (гамәл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берәмлек Советына бирелә. 

5.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче орган җитәкчесенең карарына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

карата шикаять язма рәвештә кәгазь йӛрткечтә яки электрон рәвештә бирелә. 

Шикаять почта, КФҤ аша, "Интернет" мәгълҥмат-телекоммуникация 

челтәрен, Кайбыч  муниципаль районының рәсми сайтын (http://kaybici.tatarstan.ru), 

Татарстан Республикасының дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләренең Бердәм 

порталын (http://uslugi.tatar.ru/), дәҥләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

(функцияләрнең) Бердәм порталын (http://www.gosuslugi.ru/) файдаланып 

җибәрелергә, шулай ук мӛрәҗәгать итҥчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә 

мӛмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органга яисә югарырак торган органга (ул 

булса) кергән шикаять теркәлгән кӛненнән соң унбиш эш кӛне эчендә каралырга 

тиеш, ә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның мӛрәҗәгать итҥчедән 

документларны кабул итҥдә яисә җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны 

тӛзәтҥдә кире кагуына карата шикаять яисә андый тӛзәтҥләр срогын бозуга 

карата шикаять очрагында – аны теркәгәннән соң биш эш кӛне эчендә. 

5.4. Шикаять тҥбәндәге мәгълҥматны ҥз эченә алырга тиеш: 

1) хезмәт кҥрсәтҥче органның, хезмәт кҥрсәтҥче органның вазыйфаи 

затының яки карарлары һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять 

бирелә торган муниципаль хезмәткәрнең исемен; 

2)мӛрәҗәгать итҥченең фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы – 

булганда), тору урыны турында мәгълҥматларны – физик затның яисә мӛрәҗәгать 

итҥченең исеме, урнашу урыны турында мәгълҥматларны – юридик затның, шулай 

ук мӛрәҗәгать итҥчегә җавап җибәрҥ ӛчен контакт телефоны номерын 

(номерларын), электрон почта адресын (адресларын) (булганда) һәм почта 

адресын; 

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять бирелә 

торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында мәгълҥматларны; 

4) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле 

(гамәл кылмавы) белән мӛрәҗәгать итҥченең риза булмавына нигез булып торган 

дәлилләр. 

5.5. Шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

кҥчермәләре шикаятькә теркәлергә мӛмкин. Бу очракта шикаятьтә теркәлгән 

документларның исемлеге китерелә.  

5.6. Шикаять муниципаль хезмәтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

http://www.gosuslugi.ru/
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5.7. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

ӛлешендә кҥрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта муниципаль хезмәт 

кҥрсәткәндә беленгән бозуларны кичекмәстән бетерҥ максатларында 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган, кҥпфункцияле ҥзәк тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълҥмат бирелә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу 

максатларында мӛрәҗәгать итҥчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълҥмат кҥрсәтелә. 

Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

ӛлешендә кҥрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта кабул ителгән карарның 

сәбәпләре хакында дәлилле аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга 

шикаять бирҥ тәртибе турында мәгълҥмат китерелә. 

5.8. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә җавапта муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә беленгән бозуларны 

кичекмәстән бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълҥмат бирелә, шулай ук кҥрсәтелгән 

уңайсызлыклар ӛчен кичерҥ сорала һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне алу 

максатларында мӛрәҗәгать итҥчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълҥмат кҥрсәтелә. 

5.9. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мӛрәҗәгать итҥчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре хакында дәлилле 

аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирҥ тәртибе 

турында мәгълҥмат китерелә. 

5.10.Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу яки җинаять составы билгеләре табылу очрагында шикаятьләрне 

карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 

кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрәләр.



 

 

 

Кушымта  №1 
                                        __________________________________ 

                                         (җирле ҥзидарҽ органы) 

 

                                ГАРИЗА 

    "Россия Федерациясе гражданнарын арзан һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин 
итү" Россия Федерациясе дәүләт программасының "Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" төп 
чарасында һәм "2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин 
итү" дәүләт программасының 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 
тәэмин итү " ярдәмче программасында катнашу өчен торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануны 
сорыйм - (алга таба - Подпрограмма) яшь гаиләне түбәндәге составта: 

хәләл җефете (ир): _____________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган көне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

хәләл җефете (хатын):_______________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган көне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

балалар: ________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган көне) 

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькә җиткән бала өчен)_____________________________ 

(кирәкмәсне сызарга) 

сериясе_________ N ___________, тапшырылган ______________________________ 

____________________________________________ "__" __________________ ___ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

________________________________________________________________________ 

              (Ф. И. О. (булганда), туган көне) 

       туу турында таныклык (паспорт-14 яшькә җиткән бала өчен)_________________________  

(кирәкмәсне сызарга) 
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сериясе_________ N ___________, тапшырылган ______________________________ 

____________________________________________ "__" __________________ ___ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

 Ел саен документлар тапшыру кирәклеге турында(-а) хәбәр ителде, 

"2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" ярдәмче 
программасын гамәлгә ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу өчен социаль түләүләр бирү 
кагыйдәләренең 21 пункты нигезендә мохтаҗлыкны һәм түләү сәләтен раслау өчен кирәк булган шартлар 
тудырыла (планлаштырыла торган елга кадәрге елның 1 августына кадәр ярдәмче программага 3 нче 
кушымта) һәм планлаштырыла торган елда социаль түләүләр алуга дәгъва итүче яшь гаиләләр 
исемлегенә кертелгәндә. 

"Россия Федерациясе дәүләт программасының Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү” төп чарасында 
катнашу шартлары белән Россия Федерациясе гражданнарын уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр 
белән тәэмин итү таныштырылды һәм аларны үтәргә вәгъдә итәм(итәбез): 

1) ____________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)                (имза)   (дата) 

2) ____________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)              (имза)     (дата) 

3) ____________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)              (имза)  (дата) 

Гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 

1) ____________________________________________________ ; 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

2) ____________________________________________________; 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

3) ____________________________________________________ . 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

Гариза һәм аңа кушып бирелә торган документлар исемлеге нигезендә кабул ителде 

"__" _______ 20__ ел. 

_________________  ________________ ___________________________________ 

(зат вазыйфасы)                 (имза, дата)                  (гариза кабул итүченең имза расшифровка) 
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Кушымта№2  
 

                                        __________________________________ 

                                         (җирле ҥзидарҽ органы) 

 

                                ГАРИЗА 

 

Социаль тҥлҽҥ алырга дҽгъва кылучы яшь гаилҽлҽрне исемлеккҽ кертҥегезне ҥтенҽм_____ 

2015 - 2020 елларга "Торак федераль максатчан программасының "Яшь гаилҽлҽрне торак 

белҽн тҽэмин итҥ" программасын һҽм  "2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һҽм торак-коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ" 

дҽҥлҽт программасының 2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне 

торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында тҥбҽндҽге 

составта яшь гаилҽне: 

хҽлҽл җефете (ир): _____________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кҿне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

тҥбҽндҽге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

хҽлҽл җефете (хатын):_______________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кҿне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

тҥбҽндҽге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

балалар: ________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кҿне) 

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)_______________________ 

(кирҽкмҽсне сызарга) 

сериясе_________ N ___________, тапшырылган ______________________________ 

____________________________________________ "__" __________________ ___ ел., 

тҥбҽндҽге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. (булганда), туган кҿне) 

 

 туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)_________________________  

(кирҽкмҽсне сызарга) 

сериясе_________ N ___________, тапшырылган ______________________________ 

____________________________________________ "__" __________________ ___ ел., 

тҥбҽндҽге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

 

Катнашу шартлары белҽн__________ елларда "2014 -2020 елларга Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һҽм торак – коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ" 

дҽҥлҽт программасының "Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче программасы 

белҽн таныштым (йҿклҽмҽ бирҽбез) һҽм аларны ҥтҽргҽ йҿклҽмҽ бирҽм (йҿклҽмҽ бирҽбез): 

1)___________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)  (имза)  (дата) 

2)___________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)(имза)  (дата) 

3)___________________________________________________ __________________. 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы) (имза)   (дата) 

Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкны һҽм гаризага тҥлҽҥ сҽлҽтен раслау ҿчен 

тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 

1)__________________________ ; 

(документның исеме һҽм номеры, кем һҽм кайчан бирелгҽн) 

2)_________________________; 

(документның исеме һҽм номеры, кем һҽм кайчан бирелгҽн) 

3)__________________________. 

(документның исеме һҽм номеры, кем һҽм кайчан бирелгҽн) 

Гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге нигезендҽ кабул ителде 

"__"____________ 20__ ел. 

 ___________________________             __________________________________________ 

(зат вазыйфасы)        (имза, дата)        (гариза кабул итҥченең имза расшифровка) 
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Кушымта №3 

 

ЯШЬ ГАИЛӘНЕ ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУГА МОХТАҖ ДИП 

ТАНУ ӚЧЕН КИРӘКЛЕ ДОКУМЕНТЛАР ИСЕМЛЕГЕ ЯКИ БИРЕЛӘ 

ТОРГАН СОЦИАЛЬ ТҮЛӘҮ КҮЛӘМЕННӘН АРТЫП КИТӘ ТОРГАН 

ӚЛЕШТӘ ТОРАК (УРТАЧА) БӘЯСЕН ТҮЛӘҮ ӚЧЕН ҖИТӘРЛЕК БУЛГАН 

БАШКА АКЧАЛАР 

  

Яшь гаиләне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану ӛчен һәм керемнәре 

булган дип тану ӛчен яки торак бәясенең кҥрсәтелгән социаль тҥләҥ кҥләменнән 

артып киткән ӛлешендә хисап (уртача) ӛчен җитәрлек булган башка акчалар 

тҥбәндәге документлар тапшырыла: 

1) гариза бирҥченең һәм аның гаилә әгъзаларының шәхесен таныклаучы 

документлар кҥчермәләре 

(паспорт, бала туу турында таныклык, хәрби билет һәм тдп.); 

2) никахлашу турында таныклык кҥчермәсе (аерылышу турында); 

3) торак бинаның гомуми мәйданы кҥрсәтелгән финанс-лицевой счет; 

4) бирҥ датасы кҥрсәтелгән йорт кенәгәсеннән ӛземтә (оригинал)); 

5) теркәҥ урыны буенча биләп торган торак урынына, шулай ук милектә булган 

башка торак урыннарга хокук билгеләҥ документларының соңгы 5 елда 

кҥчермәләре (социаль наем шартнамәсе, хосусыйлаштыру шартнамәсе, сату - алу 

шартнамәсе, бҥләк итҥ шартнамәсе, милек хокукын теркәҥ турында таныклык яки 

кҥчемсез мӛлкәтнең бердәм дәҥләт реестрыннан ӛземтә), индивидуаль торак 

тӛзелеше объектларында яшәҥчеләр ӛчен әлеге объектка техник паспорт; (5 пункт 

2016 елның 20 декабрендәге 954 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары редакциясендә)) 

6) 1991 елдан теркәлгән элеккеге урыннардан архив белешмәләре, прописканың 

адресы, датасы, Ӛземтә кӛне, торак бинаның гомуми мәйданы һәм яшәҥчеләр саны 

кҥрсәтелгән; 

7) Россия Федерациясе территориясендә булган кҥчемсез милек объектларына 

аерым затның хокуклары турында бердәм дәҥләт кҥчемсез милек реестрыннан 

ӛземтә (дәҥләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсеннән белешмә) 2000 елның 1 гыйнварыннан-торак 

урынында теркәлгән барлык гражданнарга; 
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8) граждан ӛчен 2000 елның 1 гыйнварына булган мәгълҥматлар буенча капиталь 

тӛзелеш объектларына теркәлгән хокукларның булуын (булмавы)раслый торган 

техник инвентаризация бюросыннан белешмә-торак бинада теркәлгән барлык 

гражданнарга; 

9) ИНН кҥчермәләре - яшь гаиләнең барлык әгъзаларына; 

10) яшь гаиләнең барлык әгъзаларына иминият таныклыкларының кҥчермәләре; 

11) оешманың реквизитлары белән эшләҥ урыныннан белешмә, ул ҥз эченә 

граждан эше урыны, аның вазыйфасы турында оешма җитәкчесе яисә аның 

урынбасары тарафыннан имзаланган һәм оешманың мӛһере белән расланган 

белешмәләрне ала; 

12) хезмәт кенәгәсенең кҥчермәсе (оешма җитәкчесе яки кадрлар бҥлеге җитәкчесе 

имзасы белән расланган барлык битләр "хәзерге вакытта эшли" тамгасы белән) - 

яшь гаиләнең барлык әгъзаларында; 

13) алдагы һәм агымдагы еллар ӛчен хезмәт хакы турында белешмә (2-НДФЛ 

формасы буенча, яшәҥ адресын кҥрсәтеп) - яшь гаиләнең барлык әгъзаларына; 

14) стипендия (студентлар ӛчен), пособиеләр, пенсияләр, алиментлар алу турында 

белешмә (әгәр бар икән); 

           15) яшь гаиләнең кертемен раслаучы документлар (банк документы 

кҥчермәсе, яшь гаиләнең бер әгъзасына рәсмиләштерелгән банк кертеме булуын 

раслаучы документлар яки яшь гаилә әгъзаларының тупланма счетыннан ӛземтә) 

һәм (яки) кредит оешмасының хатынына кредит (кредит) бирҥ мӛмкинлеге 

турындагы документы яки аларның берсенә кредитның максималь кҥләмен 

кҥрсәтеп; 

         16) салым инспекциясе тамгасы белән (эшмәкәр ӛчен) алдагы календарь елы 

һәм алдагы хисап чоры ӛчен декларация яки алдан исәпләнгән керемгә салым тҥләҥ 

турында таныклык (соңгы алты айда )) 
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Кушымта №4 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенә 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны тӛзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмәт 

 (кҥрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

кҥрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дӛресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибәрелгән техник хатаны тӛзәтҥне һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгәрешләрне кертҥне ҥтенәм. 

Тҥбәндәге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тӛзәтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткән очракта андый карарны җибәрҥне ҥтенәм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибәрҥ ярдәмендә; 

почта аша кәгазь йӛрткечтә расланган кҥчермә рәвешендә тҥбәндәге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тәкъдим ителә торган затның персональ 

мәгълҥматларны эшкәртҥгә (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгәртҥ), файдалану, тарату (шул исәптән тапшыру), мӛстәкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мәгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ кысаларында персональ мәгълҥматларны эшкәртҥ ӛчен кирәкле башка 

гамәлләр), шул исәптән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ максатларында муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итҥне дә кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкәртҥгә риза булуны раслыйм. 
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Әлеге гариза белән раслыйм: гаризадагы минем шәхескә һәм минем тарафтан 

тәкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбәндә кертелгән 

мәгълҥматлар дӛрес. Гаризага теркәлгән документлар (документларның кҥчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры киләләр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һәм дӛрес мәгълҥматларны ҥз эчләренә алалар. 

Миңа кҥрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирәм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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Кушымта 

(белешмә)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитәкчесе 
8(84370) 2-11-04 Aleksey.Makarov@tatar.ru 

 Башкарма комитет эшләре 

белән идарә итҥче 
8(84370) 2-11-21 Daniya.Badertdinova@tatar.ru 

Бҥлек башлыгы   (84370) 2-10-98 Bulat.Salahovv@tatar.ru 

Бҥлек белгече  8(84370) 2-11-34 Yuliya.Kraynova@tatar.ru 

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

Башлык 8(84370) 2-11-00 Kaybicy.Admin@tatar.ru 

 
 

 

 


