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Татарстан Республикасы                                                                                        

Кайбыч муниципаль районы                                                                                            

Башкарма комитетының                         

2019е. 29 маендагы    254 номерлы 

карарына     

Кушымта №1  

 

Күпфатирлы йорттагы бинаны үзгәртеп коруга һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруга рӛхсәт бирү буенча муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламенты 

  

ГОМУМИ КҮРСӘТМӘЛӘР 
1.1. Ҽлеге административ  регламент   (алга таба – Регламент) ваклап сату 

базарын оештыру хокукына рҿхсҽт бирҥнең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  (алга таба – 

муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ) стандартын һҽм тҽртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кабул итҥчелҽр: физик һҽм юридик затлар 

(алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽтлҽр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсҽтелҽ   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 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:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Ял, тҽнҽфес һҽм ашау вакытлары эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шҽхесне билгелҽҥче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мҽгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥматны алып була:  

 

1) Гариза бирҥчелҽр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мҽгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мҽгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хҽбҽр ителҽ.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтҽре аша 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында 

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

 4) Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлектҽ): 
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-  телдҽн мҿрҽҗҽгать – шҽхси яки телефоннан; 

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

кҽгазьдҽ, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һҽм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽтлҽр тҥбҽндҽге законнар нигезендҽ кҥрсҽтелҽ: 

Россия Федерациясе Җир кодексы, 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ 

номерлы Федераль закон (алга таба – РФ ҖК) (Россия Федерациясе законнары 

җыелмасы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.); 

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы , 29.12.2004 ел, №190-ФЗ 

(Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), 5498 ст.); 

2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак 

кодексы (алга таба – РФ ТК) (РФ законнары җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 14 

ст. ); 

“Россия Федерациясендҽ архитектура эшчҽнлеге турында” 1995 елның 17 

ноябрендҽге 169-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 169-ФЗ номерлы 

Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 20.11.1995, №47, 4473 

ст.)); 

“Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында” 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-

131-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 

06.10.2003, №40, 3822 ст.)); 

“Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында” 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 

Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 

ст.)); 

«Торак бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыру турында 

гариза формасын һҽм торак бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп 

планлаштыруны килештерҥ турында Карар кабул итҥне раслый торган документ 

формасын раслау турында» (алга таба – 266 номерлы карар) Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽтенең 2005 елның 28 апрелендҽге 266 номерлы карары (алга таба-Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 09.05.2005, № 19, 1812 ст)); 

Россия Тҿзелеш Министрлыгының “Тҿзелешкҽ рҿхсҽт формасын һҽм 

объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт формасын раслау турында” 2015 елның 

19 февралендҽге 117/пр номерлы боерыгы (алга таба – 117/пр номерлы боерык) 

(рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru "Татар-

информ" мҽгълҥмат агентлыгы); 

“Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында” 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан 

Республикасы, №155-156, 03.08.2004) (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы)); 

15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн 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 нигезлҽмҽ (алга таба –   БК 

турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

  20.06.2014 №296 Башкарма комитет житҽкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезлҽмҽсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезлҽмҽ); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан расланган 

эчке хезмҽт тҽртибе турында кагыйдҽлҽр. (алга таба – Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

 дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 

торып эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан 

Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) 

тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге 

территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе;  

техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры 

килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата яки мондый 

хата), документлар нигезендҽ белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы 

белешмҽлҽргҽ туры килмҽвен китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки 

арифметик хата); 

кҥпфатирлы йорттагы бинаны ҥзгҽртеп кору - кҥпфатирлы йорттагы  инженер  

челтҽрлҽре, санитар –техник  , электрик яки башка җайланмаларны техник   

паспортка ҥзгҽрешлҽр кертҥ белҽн бҽйле урнаштыру, ҥзгҽртҥ яки кҥчерҥ  ; 

кҥпфатирлы йорттагы бинаны яңача  планлаштыру -  йортның техник   

паспортка ҥзгҽрешлҽр кертҥ белҽн бҽйле     конфигурациясен ҥзгҽртҥ. 

 Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - 

гариза) нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау аңлашыла 

(27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт 

бланкта (1нче кушымта) тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты   

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ исеме 

 

  

  

 Кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) 

ҥзгҽртеп планлаштыруга рҿхсҽт бирҥ турында карар кабул 

итҥ  

 РФ ТК 25-29 ст 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле 

ҥзидарҽ башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 

тасвирламасы 

Кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) 

ҥзгҽртеп планлаштыруны килештерҥ турында яки 

килештермҽҥ турында карар  

(2 нче кушымта) 

РФ ТК 26 ст. 5 п. 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥ зарурлыгын 

исҽпкҽ алып, туктатылу 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы гариза теркҽлгҽннҽн 

соң 10 кҿн эчендҽ. 
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мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белҽн 

каралган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып 

тору срогы 

 2.5. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге  

  

 

1) гариза (1нче кушымта); 

2) ҽгҽр аңа хокукы кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт 

реестрында теркҽлмҽгҽн булса, кҥпфатирлы йортта яңадан 

тҿзеклҽндерелҽ торган һҽм (яки) яңадан планлаштырыла 

торган бинага (чын нҿсхҽлҽр яки нотариаль тҽртиптҽ 

расланган кҥчермҽлҽр) хокук билгелҽҥче документлар; 

3)Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн һҽм 

рҽсмилҽштерелгҽн кҥпфатирлы йортта яңадан тҿзелҽ 

торган һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштырыла торган бинаны 

яңадан тҿзҥ һҽм (яисҽ) ҥзгҽртеп планлаштыру проекты, 

ҽгҽр кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп тҿзҥ һҽм (яисҽ) 

ҥзгҽртеп планлаштыру ҽлеге бинага кҥпфатирлы йортта 

гомуми мҿлкҽтнең бер ҿлешен кушып булмаса мҿмкин 

тҥгел, шулай ук кҥпфатирлы йортта биналарның 

милекчелҽренең гомуми җыелышының кҥпфатирлы 

йорттагы барлык милекчелҽренең мондый ҥзгҽртеп коруга 

һҽм (яисҽ) ҥзгҽртеп планлаштыруга карата уртак 

җыелышы беркетмҽсе.; 

4) Социаль наем шартнамҽсе нигезендҽ кҥпфатирлы 

йортта тҿзеклҽндерелҽ торган һҽм (яисҽ) ҥзгҽртеп 

планлаштырыла торган бинаны билҽгҽн эшкҽ алучы 

гаилҽсенең барлык ҽгъзаларыннан (шул исҽптҽн 

вакытлыча рҽвештҽ эшсез калган гаилҽ ҽгъзалары) язмача 

РФ ТК ст. 26  2 п 
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рҽвештҽ ризалык (мҿрҽҗҽгать итҥче ҽлеге пунктта 

каралган документларны эшкҽ алучы яллаучы һҽм (яисҽ) 

яңадан планлаштырыла торган урынны социаль наем 

шартнамҽсе буенча яллана торган һҽм (яисҽ) ҥзгҽртеп 

планлаштырыла торган урынны алган очракта). 

 

2.6 дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

кҥрсҽтергҽ хокуклы хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге, мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ органы 

яисҽ ҽлеге документлар 

карамагында булган оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

тҥбҽндҽгелҽр барлыкка килҽ: 

1) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматларны ҥз 

эченҽ алган)); 

 2) кҥпфатирлы йортның яңадан торгызыла торган һҽм 

(яки) ҥзгҽртеп планлаштырыла торган бинасының 

техник паспорты; 

3) Ҽгҽр ул урнашкан бина архитектура, тарих һҽм 

мҽдҽният һҽйкҽле булса, кҥпфатирлы йортта 

архитектура, тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽрен яңадан тҿзҥ 

һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыруның рҿхсҽт ителгҽнлеге 

турында архитектура, тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽрен 

саклау буенча орган бҽялҽмҽсе; 

Гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге 

регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда аталган документларны талҽп итҥ тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче югарыда кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган 
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документларнытапшырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽн баш тартуҿч ен нигез булып тормый 

2.7.  Норматив хокукый 

актларда каралган очракларда 

килештерҥ хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен талҽп ителгҽн һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽҥлҽт 

хакимияте органнары (җирле 

ҥзидарҽ органнары) һҽм 

аларның структур бҥлекчҽлҽре 

исемлеге 

Янгын һҽм санитар-эпидемиологик кҥзҽтчелек 

органнарын килештерҥ ( законнарда билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ) 

 

2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽн 

баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽр каралмаган 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 

бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез булып тҥбҽндҽгелҽр тора: 

1) гариза бирҥче тарафыннан гариза бирҥ бурычы 

белҽн йҿклҽнгҽн документлар тапшырылмаган; 

2) тиешсез органга документлар тапшыру; 

3) кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) 

ҥзгҽртеп планлаштыру проектының закон талҽплҽренҽ 

туры килмҽве; 

Жилищный кодекс РФ, п.1 

ст.27  
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4) РФ ТК 26 статьясы 2.1 кисҽге нигезендҽ, ҽгҽр 

тиешле документ гариза бирҥче тарафыннан ҥз 

инициативасы буенча тапшырылмаган булса,торак 

урынын ҥзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) ҥзгҽртеп 

планлаштыруны ҥткҽрҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яисҽ) 

мҽгълҥматның булмавы турында таныклаучы 

ведомствоара гарызнамҽгҽ дҽҥлҽт хакимияте органы, 

җирле ҥзидарҽ органы яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органы яисҽ 

җирле ҥзидарҽ органы белҽн килештерҥне, җавап бирҥне 

гамҽлгҽ ашыручы органга керҥ.  

 

2.10. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган 

дҽҥлҽт пошлинасы яки башка 

тҥлҽҥ алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре  

Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ  

2.11. Хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ 

алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре, шул исҽптҽн 

мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 

исҽплҽҥ методикасы турында 

мҽгълҥматны да кертеп 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 
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кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда тиеш 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты 

Чират булган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ 

гариза бирҥ вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук 

нҽтиҗҽсен алу вакыты  да 15 минуттан артмый. 

Установлен настоящим 

регламентом 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты. 

Гариза кабул ителгҽн моменттан бер кҿн дҽвамында сорау, 

электрон формада кабул ителеп, ял (бҽйрҽм) кҿненҽ туры 

килсҽ, теркҽҥ икенче эш кҿненҽ кҥчерелҽ. 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирҥчелҽрне кҿтҥ һҽм 

кабул итҥ урынына, шул 

исҽптҽн ҽлеге объектларның 

инвалидлар ҿчен ҥтемлелеген 

тҽэмин итҥгҽ, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм 

мультимедияле мҽгълҥмату 

урнаштыру һҽм 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 
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рҽсмилҽштерҥгҽ талҽплҽр 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

кҥрсҽткечлҽре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 

хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт 

алу мҿмкинлеге, Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

барышы турында мҽгълҥмат 

алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникацион 

технологиялҽр куллану белҽн 

дҽ 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥмат булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 

характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 

чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. 

хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн 

билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирҥне, документлар кабул 

итҥне һҽм бирҥне КФҤ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 

мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан сайтта, дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 
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КФҤлҽрдҽ алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ. 

2.16. Электрон формада 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 

электрон формада алу 

 

 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза электрон формада бирҥ каралган булса, 

гариза Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi.tatar.ru/) яки 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм 

порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/) 

 



3.Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон 

формада административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак 

урнашкан эш урыннарында административ процедураларны башкару 

үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 

4) урында бинаны карау һҽм актны рҽсмилҽштерҥ; 

5) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 3 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн.  

 

 3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ. 

 3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында 

консультация алу ҿчен Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон 

почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм 

башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм 

кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, 

тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт. 

 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ. 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында язма гариза тапшыра һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 

документларны бҥлеккҽ тапшыра. Документлар ерактан торып эш урыны аша 

тапшырылырга мҿмкин. Читтҽн торып эш урыннары исемлеге 4 нче санлы 

кушымтада китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гариза электрон формада бҥлеккҽ 

электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны 

теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥ алып баручы бҥлек белгече : 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;  

мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (Ышаныч Кҽгазе буенча гамҽллҽр 

кылган очракта; 
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ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка 

ашыра: 

     гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

     мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен 

тапшыру, керҽ торган номерга бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакыты турындагы тамга белҽн; 

    Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

    Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

    гаризалар һҽм документлар кабул итҥ 15 минут эчендҽ; 

    гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ. 

          Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга 

юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире 

кайтарылган документлар. 

         

         3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны 

билгели һҽм гаризаны бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң 

бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.4.1. Бҥлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында 

һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган)); 

ҥзгҽртеп тҿзелҽ торган һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштырыла торган торак 

бинаның техник паспорты; 

ҽгҽр ул урнашкан бина архитектура, тарих яки мҽдҽният һҽйкҽле булса, 

кҥпфатирлы йорттагы бинаны яңадан тҿзҥ һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыруның 

рҿхсҽт ителгҽн булуы турында архитектура, тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽрен саклау 

буенча орган бҽялҽмҽсе. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 

 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽр нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥче белгечлҽр соралган 

документлар (мҽгълҥмат) тапшыралар, яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 
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кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр 

(алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яки бҥлеккҽ 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ. 

 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Бҥлек белгече мҽгълҥматлар нигезендҽ: 

Рҿхсҽт бирҥ яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ; 

Рҿхсҽт бирҥ турында боерык проектын яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп боерык проектын ҽзерли; 

рҿхсҽт проектын (рҿхсҽт бирҥ турында Карар кабул ителгҽн очракта) яки 

рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат проектын (рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

турында Карар кабул ителгҽн очракта) рҽсмилҽштерҽ); 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ 

процедурасын гамҽлгҽ ашыра; 

рҽсмилҽштерелгҽн рҿхсҽт бирҥ турында боерык проектын яки рҿхсҽт бирҥдҽн 

баш тарту турында боерык проектын һҽм Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле 

затка) имза бирҥдҽн баш тарту турында хат проектын җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гарызнамҽлҽргҽ җаваплар 

кергҽн вакыттан алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле 

затка) имза салуга юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.5.2. Башкарма комитет җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) рҿхсҽт бирҥ турында 

боерыкны раслый, рҿхсҽт кҽгазенҽ имза сала һҽм Башкарма комитет мҿһере белҽн 

раслый яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында боерыкны раслый һҽм рҿхсҽт 

бирҥдҽн баш тарту турында хат яза. Кул куелган документлар Бҥлек белгеченҽ 

җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура проектларны кабул иткҽн 

кҿннҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: рҿхсҽт бирҥ һҽм имзаланган рҿхсҽт бирҥ турында 

боерык яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында расланган боерык һҽм рҿхсҽт 

бирҥдҽн баш тарту турында имзаланган хат. 

 

3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ 

3.6.1. Бҥлек белгече: 

теркҽлҥ журналында рҿхсҽт бирҥ (рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында) 

турында Карарны теркҽп куя; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, хҽбҽр итҽ, рҿхсҽт бирҥдҽн 

баш тарту турында хат яки гаризаны бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар документларга кул куелган 

кҿнне Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.6.2. Бҥлек белгече (муниципаль район Башкарма комитеты белгече) гариза 

бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) журналда рҿхсҽт алу турында кҽгазьгҽ рҽсмилҽштерелгҽн  
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рҿхсҽт яки гариза бирҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп рҿхсҽт бирҥдҽн 

баш тарту турында хат бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

турында хат. 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.7.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҤнең 

ерактан урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.7.3. КФҤ  муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.8.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче 

бҥлеккҽ тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 5); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 

гариза  гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм 

порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

3.8.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы башкарма комитет белгече 

техник 

хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, теркҽлгҽн документлар белҽн 

гариза 

яза. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ җибҽрелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт 

нҽтиҗҽсе 

булган документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 

3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн 

шҽхсҽн ҥзе имза сала яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ анда техник хата барлыгын 

кҥрсҽтеп, почта аша юллый (электрон почта аша) документның тҿп нҿсхҽсен 

тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ (электрон почта 

аша). 



 18 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында 

гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 

ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 
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башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Кайбыч муниципаль 

районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

 

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

челтҽре, Кайбыч муниципаль районының рҽсми сайты аша җибҽрелергҽ мҿмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 
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мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 

җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 

тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ. 

Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала: 

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

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

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 

бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 1) шикаятьне, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн документларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, шулай ук 

башка рҽвешлҽрдҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 

 

 



Кушымта №1 

 

_________________________________________   
(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

_________________________________________ 

________________________________________ 
 

КҤПФАТИРЛЫ ЙОРТТА БИНАНЫ ЯҢАДАН ТҾЗҤ ҺҼМ (ЯКИ) ҤЗГҼРТЕП 
ПЛАНЛАШТЫРУ ТУРЫНДА ГАРИЗА 

 
(мҿрҽҗҽгать итҥче, я арендатор, я торак урыны милекчесе, я ике һҽм аннан да кҥбрҽк кеше гомуми 

милкендҽ булган торак 

____________________________________________________________________________________________ 

 урыны милекчелҽре кҥрсҽтелҽ, ҽгҽр милекчелҽрнең берсе дҽ яисҽ башка затларның дҽ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ аларның  

____________________________________________________________________________________________ 

мҽнфҽгатьлҽрен якларга вҽкалҽтле булмаса) 

_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Искәрмә. Физик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: шҽхесне раслаучы 
документның фамилиясе, исеме, атасының исеме, реквизитлары (серия, номеры, кем 
һҽм кайчан бирелгҽн), яшҽҥ урыны, телефон номеры; физик зат вҽкиле ҿчен 
тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: вҽкиленең фамилиясе, исеме, атасының исеме, гаризага 
теркҽлҽ торган ышаныч кҽгазе реквизитлары. 

Юридик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: юридик затларның исеме, оештыру'-
хокукый формасы, урнашу урыны адресы, телефон номеры, фамилиясе, исеме, 
атасының исеме, юридик затның мҽнфҽгатьлҽрен яклау вҽкалҽтле вҽкиле, ҽлеге 
хокукочиясен таныклаучы һҽм гаризага теркҽлҽ торган документ реквизитларын 
кҥрсҽтеп. 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Бинаның урнашу урыны:  

___________________________________________________________ ____________________________________  

(тулы адрес кҥрсҽтелҽ: Россия Федерациясе субъекты, 
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____________________________________________________________________________________________ 

муниципаль берҽмлек, авыл җирлеге, урам, йорт, корпус, корылма,фатир (бҥлмҽ), подъезд, кат) 

____________________________________________________________________________________________ 

Бинаның милекчесе (лҽре):_________________________________ _______________________________________  

Кушымта итеп бирелҽ торган проект   (проект документлары) 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ҥзгҽртеп кору, ҥзгҽртеп 
планлаштыру, ҥзгҽртеп кору һҽм яңадан планлаштыру - кирҽкле кҥрсҽтергҽ) 

нигезендҽ бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыру  

(милек хокукы, найм килешҥе, 

аренда килешҥе - кирҽкле кҥрсҽтергҽ) 

нигезендҽ билҽп торган бҥлмҽлҽрне рҿхсҽт итҥне сорыйм. 

Ремонт-тҿзелеш эшлҽрен җитештерҥ срогы “ ”   20 ел. 

“ ”   20 ел. 

Ремонт-тҿзелеш эшлҽрен җитештерҥ режимы___сҽг__сҽгатькҽ кадҽр___кҿннҽр. 

Вҽгъдҽ итҽм: 

проект (проект документлары) нигезендҽ ремонт-тҿзелеш эшлҽрен тормышка 

ашырырга); 

эш барышын тикшерҥ ҿчен муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органының яисҽ 

аларга вҽкалҽтле органның вазыйфаи затларының ремонт-тҿзелеш эшлҽрен ҥткҽрҥ 

урынына ирекле ҥтеп керҥен тҽэмин итҽргҽ; 

эшлҽрне билгелҽнгҽн вакытка һҽм башкаруның килешенгҽн режимын ҥтҽп 

башкарырга. 

Ҥзгҽртеп коруга һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыруга ризалык социаль наем 

шартнамҽсе буенча торак урынын эшкҽ алучы гаилҽнең балигъ булган 

ҽгъзаларыннан алынды 
 
№ 

п/п 

Фамилия, исеме, ҽтисенең 

исеме 

Шҽхесне раслаучы 

документ (серия, номер, 

кем һҽм кайчан бирелгҽн) 

Имза * Имзаларның 

нотариаль раслану 

турында билгесе 

1 2 3 4 5 

          

     

     

________________ 
* Имза документлар кабул итҥче вазыйфаи зат катнашында куела. Башка очракта, нотариуста расланган, бу хакта 5 

графада билге кую белҽн гаилҽ ҽгъзасының язмача ризалыгы тапшырыла. 

 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 
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1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт 

реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, яңадан тҿзеклҽндерелҽ торган һҽм (яки) ҥзгҽртеп 

планлаштырыла торган бинага хокук билгелҽҥче документлар (тҿп нҿсхҽлҽр яки нотариаль 

тҽртиптҽ расланган кҥчермҽлҽр); 

2) Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн һҽм рҽсмилҽштерелгҽн торак бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм 

(яки) ҥзгҽртеп планлаштыру проекты; 

3) яңадан тҿзеклҽндерелҽ торган һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштырыла торган торакны социаль 

наем шартнамҽсе нигезендҽ билҽгҽн эшкҽ алучы гаилҽсенең барлык ҽгъзаларыннан (шул исҽптҽн 

вакытлыча булмаган гаилҽ ҽгъзалары яллаучы) язма рҽвештҽ ризалык бирҥ; 

1) Гомуми милекне ҥзгҽртеп планлаштырганда һҽм (яки) ҥзгҽртеп корганда бу 

милекнең барлык милекчелҽренең ризалыгы) 

2) башка документлар: ____________________________________________________  

(ышаныч кҽгазе, уставтан ҿземтҽлҽр һҽм башкалар.) 

Соратып алганда докуменларның кҥчерелмҽлҽренең тҿп нҿсхҽлҽрен тапшырырга 

ризалык бирҽм.  

Гариза биргҽн затларның имзалары *: 

“ ________ ”  _____________  20 ___ ел.  _________________  _______________________  

(мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасы)                                              (мҿрҽҗҽгать итҥченең                                                                                                                

имзасының расшифровксы) 

(дата)   

“ ________ ”  _____________  20 ___ ел.  _________________  _______________________  

(дата)                                             мҿрҽҗҽгать итҥченең  имзасы (мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасын  расшифровксы) 

* Торак урыныннан социаль наем шартнамҽсе нигезендҽ файдаланганда гариза арендатор - аренда 

килешҥе нигезендҽ, торак урыныннан файдаланганда, милекче (милекчелҽр) тарафыннан 

имзалана.



Кушымта №2 

 

Күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны 

килештерү турында яки килештермәү турында карар формасы 
(Килешҥне гамҽлгҽ куючы 

 орган бланкы) 

Ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыруны килештерҥ турында яки килештермҽҥ 

турында КАРАР 

________________________________________________________ __________________ ның 

(Ф.И.Аи. физик зат, юридик зат  атамасы – мҿрҽҗҽгать итҥче) 

    Торак биналарны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыруны башкару максатында______ 

бирелгҽн мҿрҽҗҽгате нигезендҽ  ________________________________________________________ 
(кирҽксезен сызарга) 

  адресы:   
 

 , Алып тора торган (ия булган)   
  (кирҽксезен сызарга) 

нигезендҽ:   
(Ҥзгҽртеп корылучы  һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштырылучы бина документының тҿре һҽм  

 , 

реквизитлары  ) 

тапшырылган документларны караганнан соң: 

1. Рҿхсҽт бирергҽ:   
(ҥзгҽртеп кору һҽм(яки) ҥзгҽртеп планлаштыруны  – кирҽклесен кҥрсҽтергҽ) 

Торак бинаны бирелгҽн проект нигезендҽ    (проект  документациясе). 

2. Билгелҽргҽ 
*
: 

  ремонт –тҿзҥ эшлҽре  вакыты         20   е. 

  “  ”  20   е. кадҽр; 

ремонт –тҿзҥ эшлҽре  режимы       

сҽг    кҿннҽрендҽ. 
 

 
 

 
 

3. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыруны проек     (проект  

документациясе) нигезендҽ һҽм талҽплҽрне ҥтҽп башкаруны талҽп итҽргҽ   

 
(  субъектның бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыруны  билгелҽҥче норматив   хокукый акт  

реквизитлары кҥрсҽтелҽ 

 
  

 . 
  

 

                                                           
*
 Ремонт –тҿзҥ эшлҽре  вакыты   һҽм режимы   гариза нигезендҽ билгелҽнҽ. 

Килештерҥне гамҽлгҽ куючы   орган  гаризада кҥрсҽтелгҽн вакыт һҽм  режимны ҥзгҽртсҽ, мондый карарның дҽлилҽре 

китерелҽ.    
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4. Кабул итҥ   комиссиясе башкарылган  ремонт –тҿзҥ эшлҽрен карап кабул итҥ һҽм  ҥзгҽртеп кору 

һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыру тҿгҽллҽнҥ турындагы  актны имзалауны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

башкара.   

5. Ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыру тҿгҽллҽнҥ турындагы  актны имзалаганнан соң, 

кабул итҥ   комиссиясе аны җирле ҥзидарҽ органына юллый.   

6. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольлҽҥне   (  

 
(килештерҥне гамҽлгҽ куючы   структур подразделение һҽм(яки) 

  йҿклҽргҽ.  
   органның вазыйфаи заты Ф.И.А.и. ) 

 
(килештерҥне гамҽлгҽ куючы   орган   

вазыйфаи заты имзасы) 

М.У. 

Алдым: “  ”  20  е.  (карар шҽхсҽн 

тапшырылса 

тутырыла)        

(Гариза бирҥче яки аның 

вҽкалҽтле заты имзасы) 

 

Карар гариза бирҥче(лҽр)   адресына 

җибҽрелде                                                        “  ”  20  е. 
(карар   почта аша җибҽрелсҽ тутырыла)       

 

(карарны гариза бирҥче(лҽр)   адресына җибҽрҥче 

вазыйфаи зат имзасы) 



 

Кушымта №3. 
Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 
 башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  

________________________ 
__________________________

______________________                           
________________________                                                                                                                                                             

 
Техник хатаны тӛзәтү турында гариза 

Сездҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
____________________________________________________________________ 
(Кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

Язылган:______________________________________________________________ 
Дҿрес 
мҽгълҥмат:___________________________________________________________ 
 

 Җибҽрелгҽн хатаны тҿзҽтҥегезне сорыйм: 
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 
ителгҽн очракта мондый карарны җибҽрҥегезне тҥбҽндҽге юл белҽн җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________________ 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта аша тҥбҽндҽге адрес буенча: 
______________________________________________________________________ 

Шҽхсҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 
шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 
куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси 
мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның 
ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, раслыйм. 
Минем шҽхесемҽ кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгҽн мҽгълҥматлар 
дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның 
кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 
килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълҥматлар 
кҥрсҽтелгҽн. 
 Телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча 
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 
______________ _________________ ( ________________) 
 (дата) (имза) (Ф. И. О.) 

 

Кушымта 
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(белешмҽ)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитҽкчесе 

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

 Башкарма комитет эшлҽре 

белҽн идарҽ 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 28 

Татарстан Республикасы 
                                                                                     Кайбыч муниципаль районы 

                                                                                                                                                
Башкарма комитетының                                                             

          2019е. 29 маендагы  254  
номерлы карарына     

 Кушымта №2   
 

Бинаны торак урын дип, торак бинаны яшәргә яраксыз дип, күпфатирлы йортны 

яшәү өчен яраксыз һәм сүтелергә тиешле яки реконструкцияләнергә тиешле дип 

тану  турында муниципаль хезмәт күрсәтү буенса административ  регламент 

  

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (алга 

таба – Регламент) бинаны торак урын дип, торак бинаны яшәргә яраксыз дип, 

күпфатирлы йортны яшәү өчен яраксыз һәм сүтелергә тиешле яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану  турында муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

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

1.2.   Муниципаль хезмәт алучылар: физик затлар, юридик затлар- торак 

бинаның милекчеләре . 

1.3. Муниципаль хезмәтләр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан күрсәтелә   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның инфраструктур  

үсеш бүлеге. (алга таба  - Бүлек). 

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

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

Эш графигы:  

Дүшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял көннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

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

Керү: шәхесне билгеләүче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълүмати – телекоммуникацион “Интернет” 

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

1.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча мәгълүматны алып була:  

1) Гариза бирүчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  мәгълүмати 

стендлар, стендта урнаштырылган мәгълүматлар 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 дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

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

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

www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бүлектә): 

-  телдән мөрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

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

кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча мәгълүмат бүлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 
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1.4. Муниципаль хезмәтләр түбәндәге законнар нигезендә күрсәтелә:  

-Россия Федерациясенең Торак кодексы (алга таба - РФ ТК) (Россия 

Федерациясе законнары жыентыгы, 29.12.2004 №188-ФЗ  ); 

           - 2003 елның 6 октябрендҽге «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында»гы 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

(алга таба- 131-ФЗ номерлы Закон) (Россия Федерациясе законнары жыентыгы, 

06.10.2003, №40, 3822 статья); 

- 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы «Дҽҥлҽт hҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтуне оештыру турында»  Федераль законы (алга таба - 210-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары жыентыгы, 02.08.2010, 

№31, 4179 ст.); 

  Россия   Федерациясе Хөкүмәтенең   28.01.2006  47номерлы «Бинаны торак 

урын дип, торак бинаны яшәргә яраксыз дип, күпфатирлы йортны яшәү өчен 

яраксыз һәм сүтелергә тиешле яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану  турында 

Нигезләмәне раслау турында» (алга таба - Нигезләмә) (Россия Федерациясе 

законнары жыентыгы, 06.02.2006, №6, 702б.); 

- 2004 елның 28 июлендҽге «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 

турында»   45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба - 45-ТРЗ 

номерлы Закон) («Татарстан Республикасы», 03.08.2004, №155-156); 

- 15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн Татарстан 

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

   -13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   БК 

турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

-20.06.2014 №296 Башкарма комитет житҽкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезлҽмҽсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезлҽмҽ)  

1.5. Бу регламентта түбәндәге белешмәләр һәм терминнар кулланыла: 

Торак бина -    гражданнар яшәү өчен каралган изоляцияләнгән бина, 

күчемсез милек булып тора һәм яшәргә яраклы; 

Торак бина дип санала : 

Торак йорт -  бүлмәләрдән һәм гражданнарның анда яшәве белән бәйле 

көнкүреш һәм башка ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен билгеләнгән ярдәмчел 

куллану биналарыннан торган шәхси-билгеләнгән бина; 

фатир – күпфатирлы йортта бер яки берничә бүлмәдән торган , мондый йортта 

уртак файдалану урыннарына турыдан-туры керү мөмкинлеген тәэмин итә торган 

шулай ук гражданнарның үзенә аерым яшәү урыны белән бәйле көнкүреш һәм 
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башка ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен билгеләнгән ярдәмчел куллану 

биналарыннан торган структур аерымланган бина; 

бүлмә  - гражданнарның торак йорт яки фатирда  яшәү өчен билгеләнгәг торак 

йортның яки фатирның бер өлеше; 

күпфатирлы йорт- йорт янындагы җир кишәрлегенә мөстәкыйль чыгу урыны 

булган ике яки аннан күбрәк фатирлар күплеге.   Күпфатирлы йорт  мондый 

йорттагы милекчеләрнең торак законнары нигезендә гомуми милке    

элементларын үз эченә ала; 

«Дәүләт hәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең 

читтә урнашкан эш урыны - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22 

декабрендәге «Дәүләт hәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 1376 нчы номерлы 

карары белән расланган Дәүләт hәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34пункты нигезендә 

Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәhәр округының) шәhәр яки 

авыл жирлегендә тезелгән дәүләт hәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча 

күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы); 

- техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан жибәрелгән 

hәм документларга (муниципаль хезмәт нәтиҗәсенә) кертелгән мәгьлүматларның 

документлардагы мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (хата, ялгыш, 

грамматик яки арифметикхата яки башка шундый хата). 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза белән 

индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзү яисә 

реконструкцияләү параметрларын үзгэртү турында хәбәрнамә аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәтләр күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

стандартына таләпләр исемлеге

   

Таләпләр стандартының эчтәлеге  

Таләп һәм хезмәт 

күрсәтүне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

исемлеге 

Бинаны торак урын дип, торак бинаны яшәргә яраксыз 

дип, күпфатирлы йортны яшәү өчен яраксыз һәм сүтелергә 

тиешле яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану   

РФ ТК 14ст. 1ө. 8пп. 

2.2. Турыдан - туры хезмәт 

күрсәтүче, җирле үзидарә 

органының башкару-боеру 

исемлеге. 

Татарстан  Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

БК тур. Нигезләмә 

2.3. Муниципаль  хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау. 

Бинаны яшәргә яраклы (яраксыз) дип тану  турында 

карар. Торак бинаны яшәргә яраксыздип тану очрагында 

йортны авария хәлендә һәм сүтелергә тиешле, торак йорт 

дип таныган очракта физик һәм юридик затларны күчерү 

сроклары турында яки ремонт-торгызу эшләре үткәрү 

турында күрсәтмә.    

Нигезләмәнең 49п.   
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2.4. Россия Федерациясенең 

законы буенча туктатылу 

мөмкинлеге каралган булса, 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

вакыты туктатылган очракта, 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

вакыты, шул исәптән муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә катнашучы 

оешмага мөрәжәгать итү 

каралган. 

     муниципаль  хезмәт күрсәтү  срогы - 20 көн,1гариза 

биргән көнне дә санап, бинаны караудан тыш   

бинаны карау акты төзелгәндә     муниципаль  хезмәт 

күрсәтү  срогы - 25 көн   (кушымта №2). 

  Комиссиянең чираттагы утырышын көтү срогы  

муниципаль  хезмәт күрсәтү  срогына керми.  

Хезмәт күрсәтү срогын  туктату карлмаган. 

 

2.5. Закон яисә башка норматив 

хокукый актлар нигезендә 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең тулы документлар 

исемлеге, шулай ук муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле 

һәм мәҗбүри булган  хезмәтләр, 

дәгъва белдерүченең тиешле 

тәкъдиме, дәгъва белдерүче 

тапшыра торган ысуллар 

электрон формада, аларны бирү 

1) Бинаны торак урын дип, торак бинаны яшҽргҽ 

яраксыз дип, кҥпфатирлы йортны яшҽҥ ҿчен яраксыз һҽм 

сҥтелергҽ тиешле яки реконструкциялҽнергҽ тиешле дип 

тану  турында гариза; 

2) торак бинага хокук турында  документларның 

кҥчермҽлҽре; 

3) торак булмаган бинага карата алга таба аны торак 

дип тану ҿчен   реконструкция проекты. 

4)  кҥпфатирлы йортны яшҽҥ ҿчен яраксыз һҽм 

сҥтелергҽ тиешле дип санау мҽсьҽлҽме кҥтҽрелгҽн очракта, 

махсуслашкан  организация чыгарган нҽтиҗҽ; 

5) торак бинаны нигезлҽмҽ белҽн каралаган талҽплҽргҽ 

туры килми дип тану турында карар кабул итҥ ҿчен кирҽк 

булган очракта, гражданнарның һҽм торак   

Нигезләмәнең  45п.    

                                                           
1
   Административ  процедуралар озынлыгы эш кҿннҽре белҽн исҽплҽнҽ.    
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тәртибе. конструкциялҽренең элементларын тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре 

буенча проект-тикшеренҥ оешмасының бҽялҽмҽсе.   

Гариза бирҥче телҽге буенча шулай ук яшҽҥ 

шартларының канҽгатьлҽнерлек булмавы турында 

гаризалар, хатлар, шикаятьлҽр дҽ  тҽкъдим ителергҽ 

мҿмкин.   

Муниципаль хезмәт  күрсәтү бланкын Башкарма 

комитетка шәхсән мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин.    

Электронная формасы башкарма   комитет рәсмисайтында 

урнаштырылган.    

Гариза һәм аңа теркәлә торан  документлар кәгазь 

формада түбәндәге юллар белән җибәрелергә мөмкин:    

Шәхсән  (вәкаләтле вәкил тарафыннан); 

Почта аша.   

Гариза һәм аңа теркәлә торган  документлар 

көчәйтелгән     квалификацияле   электрон имза белән 

электрон  документ рәвешендә  ,    «Интернет» челтәре, 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталы  

аша да юлланырга мөмкин.   

2.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен норматив хокукый актларын 

тәңгәлләштерүгә кирәк булган 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында барлыкка килә: 

1) Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан 

п.45(2) Положения 
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тиешле документларның төгәл 

исемлеген дәгъвачы дәүләт 

органнары күрсәтмәсендә, җирле 

үзидарә һәм башка оешмаларда 

күрсәтә ала. Әлеге документлар 

дәүләт органы, җирле үзидарә 

яки башка оешмалар 

күрсәтмәсендә булырга тиеш. 

өземтәсе; 

2) торак бинаның техник   паспорты  , торак булмаган 

бинаның    - техник   планы; 

3) торак бинаны нигезләмә белән каралаган 

таләпләргә туры килми дип тану турында бәяләмә   (акт )   

  Документларны алу һәм тапшыру юллары  

Регламентның 2.5 пунктында  күрсәтелгән.    

Санап кителгән документларны, әгәр алар дәүләт 

органнарында, җирле үзидарә органнарында һәм башка 

оешмалар күрсәтмәсендә булган очракта, дәгъвачыдан 

сорау тыела. Гариза бирүчегә  хезмәт күрсәтү, мөрәжәгать 

итүче дәгъва белдерә торган документларны үз эченә 

алган, югарыда күрсәтелгән документларны бирмәү, баш 

тартуга нигез була алмый. 

2.7. Хокукый норматив актларда 

каралганча, муниципаль хезмәт 

күрсәтүне тәкъдим итүче, хезмәт 

күрсәтү өчен таләп ителә һәм 

орган тарафыннан тормышка 

ашырыла торган дәүләт 

хакимияте органнарының һәм 

Килешү таләп ителми.  
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аларның төзелешле 

бүлекчәләренең исемлеге.  

2.8. Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдә кире 

кагуның тулы исемлеге. 

1) Документларның тиешле зат тарафыннан  

бирелмәве.; 

2) Документларның тиешле органнарга бирелмәве. 

3)   документларның    Регламентның 2.5 

пунктында  күрсәтелгән исемлеккә туры килмәве; 

4) Гариза һәм аңа теркәлә торган  документларда 

төзәтүләр булу    

  

 

2.9. Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне туктату яки кире 

кагуның тулы исемлеге нигезе. 

Хезмәт күрсәтүне туктатуда нигез каралмаган. 

 Кире кагу өчен нигезләр:  

1) Дәгъвачы тарафыннан документларның тулы 

күләмдә бирелмәве яки бирелгән гаризаларда һәм 

документларда тулы һәм төгәл мәгълүматның бирелмәве; 

2) Әгәр тиешле документ дәгъвачы тарафыннан үз 

теләге белән дәүләт хакимияте органына, җирле үзидарә 

органына яки дәүләт хамиятенең  министрлык органына 

сорау, документның һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

п.п.33-40 Положения 
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мәгълүматы булмавы.   

3) Бинаны торак урын дип, торак бинаны яшәргә 

яраксыз дип, күпфатирлы йортны яшәү өчен яраксыз һәм 

сүтелергә тиешле яки реконструкцияләнергә тиешле дип 

тану  өчен нигез булмаса    

2.10. Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүдә дәүләт салымы яки 

башка түләүнең тәртибе, күләме 

һәм нигезе билгеләнә. 

Муниципаль хезмәт  бушлай    башкарыла.  

2.11. Муниципаль хезмәтне 

күрсәтүдә тиешле һәм мәҗбүри 

саналган, түләүләр күләме 

турында мәгълүматны кертеп, 

хезмәт күрсәтүнең тәртибе, 

күләме һәм түләүнең нигезе 

билгеләнә. 

Тиешле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми.  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

һәм аның нәтиҗәсен алуның 

максималь вакыты. 

Чират булган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүгә гариза 

бирү вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук нәтиҗәсен 

алу вакыты  да 15 минуттан артмый.   

 

2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең, шул исәптән 

Гариза кабул ителгән моменттан бер көн дәвамында сорау, 

электрон формада кабул ителеп, ял (бәйрәм) көненә туры 
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электрон формасында гариза 

язучының соравын теркәү 

вакыты. 

килсә, теркәү икенче эш көненә күчерелә. 

2.14. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә, гариза бирүчеләр өчен 

көтеп тору һәм кабул итү 

урынына, шул исәптән Россия 

Федерациясенең законы буенча 

инвалидларны социаль яклау 

законына нигезләнеп, 

инвалидларга да билгеләнгән 

объектларда көтеп тору урынына 

таләпләр. Визуаль, текстлы һәм 

мультимедияле мәгълүматны 

инвалидлар да кулланырлык итеп 

урнаштыру һәм тутыру 

күчермәләрен бирү. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы 

система һәм янгын сүндерү системасы, 

документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле 

мебель, мәгълүмат стендлары белән 

җиһазландырылган бина һәм бүлмәләрдә гамәлгә 

ашырыла. 

Инвалидларга муниципаль хезмәт күрсәтү 

урынына тоткарлыксыз килү тәэмин ителә 

(биналарга уңайлы керү-чыгу һәм алар эчендә 

күченү). 

Муниципаль хезмәтләрне күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм мультимедиа 

мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләргә уңайлы 
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урыннарда урнаштырыла, шул исәптән 

инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә 

алып. 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүләрнең сыйфаты һәм 

күрсәткечләрен алу мөмкинлеге, 

шул исәптән гариза бирүче һәм 

билгеләнгән затларның үзара 

хезмәттәшлеген күрсәтүдә, 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәм аларның дәвамлылыгы, 

дәүләт һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүне алу мөмкинлеге 

күпфункцияле үзәктә бирелә. 

Хезмәт күрсәтү барышында 

мәгълүматны алу, шул исәптән 

мәгълүмати, коммуникатив 

технологияләр куллану 

мөмкинлеге. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең мөмкинлеге 

күрсәткечләре булып торалар: 

- Башкарма комитетның җәмәгать транспорты йөрү 

зонасында урнашуы; 

- гариза бирүчеләрдән документларны кабул итүдә 

белгечләрнең һәм биналарның кирәкле санда булуы; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулы мәгълүмат алу 

ысулы, тәртибе һәм вакыты. Бердәм дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында, «Интернет» 

челтәрендәге мәгълүмати ресурслар 

(http://kaybici.tatarstan.ru/),  мәгълүмати стендларда 

күрсәтелә. 

- Башка затлар белән бертигез рәвештә инвалидларга 

хезмәт күрсәтүдәге каршылыкларны җиңүдә ярдәм итү.  

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булганда характерлана: 
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- дәгъвачы документларын тапшырганда һәм алганда 

чиратның булуы; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты бозылуы; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүдәге муниципаль 

хезмәтләрнең эшенә шикаять; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүдәге муниципаль 

хезмәткәрләрнең дәгъвачыларга игътибарсызлык һәм 

төгәл булмаган мөнәсәбәткә шикаять. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдә сорау биргәндә һәм 

нәтиҗәсен алганда дәгъвачы һәм билгеләнгән зат 

арасында бер тапкыр үзара хезмәттәшлек була ала. Үзара 

хезмәттәшлекнең дәвамы регламент белән билгеләнә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдә МФЦ консультациясе, 

документларны алу һәм бирү күпфункцияле үзәктә КФҮ 

белгечләре тарафыннан башкарыла. Дәгъвачы муниципаль 

хезмәт күрсәтү барышын дәүләт һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүләрнең Бердәм порталында   КФҮтә ала. 

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

2.16. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең электрон формада 

Электрон формада муниципаль хезмәт алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул итү 
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бирү үзенчәлеге. 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.  

  Электрон  документ рәвешендә бирелә торган гариза 

дәгъвачы тарафыннан  гади    электрон  имза белән 

имзалана, ә аңа теркәлә торган    электрон  документлар  

көчәйтелгән квалификацияле документлпрны биргәшн 

оешмаларның вазыйфаи затлары тарафыннан 

имзаланырга тиеш.    
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3. Административ процедураларның составы, үтәлеше эзлеклелеге һәм 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул санда административ 

процедураларның электрон формада үтәлеше үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларның күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең күпфункцияле үзәкнең читтәге эш урыннарында 

административ процедураларның үтәлеше үзенчәлекләре. 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә эшләр эзлеклелеге. 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) гариза бирүчегә консультация; 

2) гаризаны кабул итү һәм теркәү; 

3) ведомствоара сорауларны формалаштыру һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы органнарга юнәлтү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен әзерләү; 

5) муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен гариза бирүчегә тапшыру. 

3.1.2.   Муниципаль хезмәт күрсәтү  тәртибе Блок-схемасы  кушымта №4 тә 

бирелә . 

 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү. 

 

3.2.1. Гариза бирүче муниципаль хезмәт күрсәтүнең тәртибе турында 

консультация алу өчен Бүлеккә шәхси яки телефон һәм электрон почта аша 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бүлек белгече тапшырылучы документларның составы, формасы һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүне алу өчен, башка сораулар буенча гариза бирүчегә 

консультация бирә һәм кирәк вакытта гариза бланкасын тутырганда ярдәм 

күрсәтә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать иткән 

көннән тормышка ашырыла. 
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Процедура нәтиҗәсе: тапшырылучы документларның составы, формасы 

һәм рөхсәт алуның башка сораулары буенча консультацияләр. 

 

 

3.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү. 

3.3.1. Гариза бирүче шәхси, ышанычлы зат аша яки КФҮ аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язма рәвештә гариза бирә һәм әлеге Регламентның 2.5. 

пункты нигезендә Бүлеккә документлар тәкъдим итә.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада гариза, электрон 

почта аша Бүлеккә, Интернет-кабул итү яки дәүләт һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтү порталы аркылы юнәлтелә. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече: 

- гариза бирүченең шәхесен ачыклау; 

- гариза бирүченең вакәләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе белән эшләү) 

очрагында; 

- әлеге Регламентның  2.5 пунктында күрәтелгән документларның барлыгын 

тикшерү; 

- тапшырылган документларның тиешле таләпләргә туры килүен тикшерү 

(документларның күчермәләренең тиешенчә рәсмиләштерелүен,документларда 

төзәтмәләрнең булмавы, өстәмә язулар, сызылган сүзләр һәм башка әйтелмәгән 

төзәтүләр). 

Кисәтүләр булмаган очракта, Бүлек белгече түбәндәгеләрне башкара: 

-гаризаны кабул итү һәм махсус журналда теркәү; 

-гариза бирүчегә  кабул датасын, номерын күрсәтеп, муниципаль хезмәт 

күрсәтү башкарылачак  көне һәм вакытын билгеләп, тапшырылган 

документларның исемлеге күчермәсен тапшыру; 

-гаризаны карауга, башкарма комитет җитәкчесенә җибәрү. 

Документларны кире кагу өчен нигез булган очракта, документларны кабул 

итүче Бүлек белгече, гариза бирүчене, гаризаны теркәү өчен каршылыклар булуы 
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турында кисәтә һәм документларны кире кагу өчен нигез булучы 

каршылыкларның эчтәлеген язмача аңлатып, документларны  кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар: 

-гариза һәм документлар 15 минут  эчендә кабул ителә; 

-гариза кергәннән соң гаризаларны теркәү бер көн эчендә башкарыла. 

Процедура нәтиҗәсе:  

 планлаштырылган төзелеш турында кабул ителгән hәм теркәлгән 

хәбәрнамә, аның Башкарма комитет житәкчесенә каралуга яки гариза бирүчегә   

кире кайтарылуы. 

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һәм 

гаризаны Бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пункт белән башкарылучы процедуралар, гариза  теркәлгәннән соң, 

бер көн эчендә башкарыла. 

Процедура нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә катнашучы ведомствоара органнарга 

сораулар формалаштыру һәм җибәрү. 

 

3.4.1. Бүлек  белгече электрон формада ведомствоара электрон үзара 

бәйләнеш системасы аша сорау бирү турында җибәрә: 

1. Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрасыннан күчермә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында гомум билгеле мәгълүматлар); 

2) торак бинаның техник   паспорты,    - торак булмаган бинаның техник   

планы; 

3) торак бинаны Нигезләмә белән каралган таләпләргә туры килә (килми) 

дип тану турында бәяләмә     (акт).    

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

турындагы гаризалар кергәннән соң бер  көн  эчендә башкарыла. 

Процедура нәтиҗәсе: хакимият  органнарына җибәрелгән сораулар. 
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3.4.2. Ведомствоара электрон үзара бәйләнеш системасы аша кергән 

сораулар нигезендә тәэмин итүче белгечләр соралган документларны ( 

мәгълүматны) бирәләр яки документ һәм мәгълүматның булмавы турында 

хәбәрнамә җибәрәләр. 

Әлеге пунктта  билгеләнгән процедуралар түбәндәге вакыт эчендә 

тормышка ашырыла: 

- Росреестр белгечләре җибәргән документлар (мәгълүматлар) буенча 

өч эш көненнән артык булмаган; 

- Калган тәэмин итүчеләр буенча – әгәр әзерлек һәм җавап бирү 

федераль законнар, Россия Федерациясе хөкүмәтенең хокукый актлары һәм 

Татарстан Республикасының федераль законнарга нигезләнеп кабул ителгән 

норматив хокукый актлар буенча башка сроклар каралмаса, документ һәм 

мәгълүмат тапшыручы орган һәм оешмаларга, ведомствоара сораулар, кергән 

көннән алып, биш көн эчендә. 

Процедура нәтиҗәсе: Бүлеккә  җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) яки 

кире кагу турындагы хәбәрнамә (уведомление). 

 

3.5. Бинаны урында карау һәм    актны  рәсмиләштерү 

 

3.5.1. Гаризаны краучы Бүлек белгече     Регламентның 2.9 пункты белән 

каралган муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу нигезе булырлык сәбәпләрнең 

барлыгын ачыклый. 

Кире кагу өчен нигез булмаганда Бүлек белгече түбәндәгеләрне башкара: 

документларны комплектлаштыру    (эш формалаштыру); 

документларны Ведомствоара    муниципаль  торак  фонды биналарын 

бәяләү өчен   комиссиягә юллый    (алга таба  – комиссия). 

Кире кагу өчен нигез булганда Бүлек белгече түбәндәгеләрне башкара: 

муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу  турында  документ әзерли; 

документларны комплектлаштыру    (эш формалаштыру); 

  документларны    комиссиягә юллый. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтижҽсе: комиссиягҽ юлланган документлар. 

3.5.2.   Комиссия сҽркатибе тҥбҽндҽгелҽрне башкара: 

Килгҽн   документларны ҿйрҽнҽ; 

  комиссия утырышы кҿнен билгели; 

комиссия ҽгъзаларына утырыш кҿне турында хҽбҽр итҽ.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура документлар кабул 

ителгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедура нҽтижҽсе: комиссия ҽгъзаларына утырыш кҿне турында хҽбҽр 

итҥ. 

3.5.3. Комиссия сҽркатибе карауга куелган бинаны тикшерҽчҽк   экспертлар 

составын һҽм кҿнен билгели.  Карау кҿне турында  комиссия ҽгъзаларына , 

дҽгъвачы һҽм    экспертларга хҽбҽр ителҽ. 

Әлеге    подпункт белән каралган Процедура карау турында карар 

чыкканнан соң ике көн эчендә башкарыла.   

Процедура нәтижәсе: комиссия әгъзаларына , дәгъвачы һәм    экспертларга 

карау көне турында хәбәр итү.    

3.5.4. билгелҽнгҽн кҿнне   комиссия  экспертлар һҽм  дҽгъвачы катнашында 

бинаны карыйлар һҽм нҽтиҗҽлҽр турында акт тҿзилҽр.    

Әлеге    подпункт белән каралган Процедура карау көнендә башкарыла. 

Процедура нәтижәсе: бинаны карау турында төзелгән акт.   

3.5.5. Комиссия сҽркатибе бинаны карау турында тҿзелгҽн актны   ҽлеге 

Регламентның 3.5 пунктында каралган тҽртиптҽ  комиссия каравына чыгара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура бинаны караганнан  соң ике 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедура нәтижәсе: комиссия каравына чыгарылган бинаны карау акты.   

3.5.6. Комиссия ҥз утырышында: 

Торак бинаны яшҽргҽ яраклы (яраксыз) дип тану мҽсьҽлҽсен карый; 

бинаның Нигезлҽмҽдҽге талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҽ; 

Регламентның  2.9 пунктында каралган кире кагу нигезен тикшерә; 

Бинаны урынга барып карау һәм акт рәсмиләштерү зарурилыгын билгели.   

Карау зарурилыгы сәбәпләре юк дип тапкан очракта ,  комиссия торак 

бинаны яшәргә яраклы (яраксыз) дип тану турында карар чыгара. Карар 

беркетмәгә теркәлә.   

Бинаны урынга барып карау һҽм акт рҽсмилҽштерҥ  кирҽк дип тапкан 

очракта,  комиссия ҽгъзалары Регламентның  3.5.3   пунктында каралган    
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процедураларны башкара.  торак бинаны яшҽргҽ яраклы (яраксыз) дип тану 
турында карар акт рҽсмилҽштерелгҽннҽн соң чыгарыла.    

Ҽлеге    подпункт белҽн каралган Процедура утырыш  кҿнендҽ башкарыла. 

Процедура нҽтижҽсе: торак бинаны яшҽргҽ яраклы (яраксыз) дип тану турында 

карар. 

3.5.7. Комиссия сәркатибе   комиссия карарын бәяләмә   формасында  

рәсмиләштерә (3 экземпляр ) һәм    комиссия әгъзаларына имзалау өчен 

тапшыра. 

Процедура нәтижәсе: имзалау өчен  тапшырылган бәяләмә.   

3.5.8. комиссия әгъзалары бәяләмәне имзалап сәркатипкә җибәрәләр.   

Регламентның  3.5.7 – 3.5.6     пунктларында каралган Процедуралар, карар 

чыгарылганнан соэ өч көн эчендә башкрыла.   

Процедура нәтижәсе: комиссия әгъзаларына имзалаган бәяләмә.   

3.5.9. Комиссия сәркатибе имзаланган бәяләмәне   комиссия рәисенә 

юллый. 

Процедура нәтижәсе: раслауга җибәрелгән бәяләмә.   

3.5.10.   Комиссия рәисе бәяләмәне раслап сәркатипкә тапшыра.    

Процедура нәтижәсе: расланган  бәяләмә. 

3.5.11. Комиссия сәркатибе расланган  бәяләмәне  дәгъвачыга һәм милек 

хуҗасына бирә    (берәр экземпляр ). Бер экземпляр  Бүлек белгеченә җибәрелә 

торган эштә (делода) кала,  . 

Регламентның        3.5.9 – 3.5.11 пунктларында каралган Процедуралар   

3.5.8.подпункты белән каралган  процедура тәмамланганнан соң    бер көн эчендә 

башкарыла.  

Процедура нәтижәсе: дәгъвачыга һәм милек хуҗасына , Бүлек белгеченә 

җибәрелгән  расланган бәяләмә. 

 

3.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ 

3.6.1. Бҥлек белгече  бҽялҽмҽ нигезендҽ: 

торак бинаны яшҽргҽ яраклы (яраксыз) дип тану турында Башкарма комитет 

карары   проектын ҽзерли.   Проектта торак бинаны алага таба куллану тҽртибе, 

яшҽргҽ яраксыз дип табылган очракта  физик һҽм  юридик затларны  чыгару 

сроклары кҥрсҽтелҽ; 
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билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән документ проектын килештерүне 

башкара;  

документ проектын  Башкарма комитет җитәкчесенә (аның вәкаләтле 

затына) имзаларга юллый.   

Ҽлеге пунктта каралган Процедуралар   бҽялҽмҽ килгҽннҽн соң ике кҿн 

эчендҽ башкарыла.  

Процедура нҽтижҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ юлланган карар 
проекты.   

3.6.2. Башкарма комитет җитҽкчесе карар проектын имзалый һҽм Бҥлеккҽ 

теркҽҥгҽ юллый.   

Ҽлеге пунктта каралган Процедуралар   проект килгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ башкарыла.  

 Процедура нҽтижҽсе: имзаланган һҽм теркҽҥгҽ җибҽрелгҽн карар һҽм 

боерыклар. 

  

3.7. Дҽгъвачыга    муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗлҽрен бирҥ 

 

3.7.1. Бҥлек белгече, хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында шҽхсҽн хҽбҽр итҽ 

яки почта аша хҽбҽрнамҽ юллый.    
Ҽлеге пунктта каралган Процедуралар   башкарыла: 

Дҽгъвачы ҥзе килсҽ,   15 минут эчендҽ  ; 

Алдагы процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ почта аша юллау   

Процедура нҽтижҽсе:  дҽгъвачыга карар турында шҽхсҽн хҽбҽр итҥ яки 

почта аша хҽбҽрнамҽ юллау.   

 

3.8. Күпфункцияле үзәк аша муниципаль хезмәт күрсәтү.  

3.8.1. Мөрәжәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен купфункцияле үзәккә, 

купфункцияле үзәкнең читтәге эш урынына мөрәжәгать итәргә хокуклы.  

3.8.2. Күпфункцияле үзәк аша муниципаль хезмәт күрсәтү күпфункцияле 

үзәкнең билгеләнгән тәртиптә расланган Эш регламенты нигезендә башкарыла. 

Күпфункцияле үзәктән муниципаль хезмәт күрсәтугә документлар кергәндә 

процедуралар әлеге Регламентның 3.3-3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә 

ашырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе купфункцияле үзәккә жибәрелә. 
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3.9. Техник хаталарны төзәтү. 

3.9.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен күрсәткән очракта, гариза 

бирүче Бүлеккә тәкъдим итә: 

- техник хаталарны төзәтү турында гариза (5нче номерлы кушымта); 

гариза бирүчегә бирелгән документлар, кайда техник хата билгеләнә,  

шуның нәтиҗәсе буларак муниципаль хезмәтләр күрсәтү булып санала; 

юридик көчкә ия булган документлар, техник хаталарның булуын күрсәтә.  

Гариза билгеләмәләрдә техник хаталарны төзәтү, документта 

күрсәтелгәнчә, муниципаль хезмәт күрсәтү буларак, гариза бирүче (вәкаләтле 

вәкил аша) шәхси тапшыра, яки почта хезмәтләре аша(шул исәптән электрон 

почта аша), яки дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү порталы аша, яки 

күпфункцияле дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү үзәге аша тапшыра. 

3.9.2. Документларны кабул итүгә җаваплы белгеч, техник хаталарны 

дөресләү турындагы гаризаны кабул итеп ала, гаризаны өстәмә документлары 

белән терки һәм Бүлеккә тапшыра. 

Процедура, чын пунктында каралганча,  гаризаны теркәү вакытыннан 

алып бер көн дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: кабул итеп алынган һәм теркәлгән гариза Бүлек 

белгеченә карарга тапшырыла.  

3.9.3. Бүлек белгече, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе буларак документка  

төзәтмәләр кертү , тикшерү процедураларын  Регламентның 3.5 пунктына 

нигезләнеп гамәлгә ашыра,  гариза бирүчедән (вәкаләтле вәкил аша)  техник 

хаталы оригинал документны кире кайтару нигезендә кул куйдырып, 

төзәтмәләр кертелгән документны гариза бирүчегә (вәкаләтле вәкил аша)  

тапшыра, яки техник хаталы оригинал документны Бүлеккә кире кайтару 

нигезендә документы алу мөмкинлеген хәбәр итеп, почта бүлеге аша (электрон 

почта чаралары аша)  хат тапшыра. 

Техник хатаны ачыклаганнан соң,  яки техник хата булу турында  теләсә 

кайсы кызыксынучы заттан гариза алынганнан соң, өч көн дәвамында, пунктта 

билгеләнгәнчә, процедура гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (тапшырылган) документ. 
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4.Муниципаль хезмәт курсәтүне тикшерү рәвешләре һәм тәртибе. 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле 

үзидарә органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

карарлар әзерләүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора: 

1) Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү 

һәм килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора. 

2)Билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерү; 

3)Билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының 

үтәлешен тикшерү. 

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы 

эшчәнлегенең ярты еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм 

планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт 

күрсәтү (комплекслы тикшерүләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, 

яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча. 

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылу буенча контрольне гамәлгә 

ашыру һәм карарлар кабул итү максатларында Башкарма комитет җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

 4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, шулай ук 

инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

җирле үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар 

турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 
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Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең 

мөрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылык тота. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе 

урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ 

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

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

һәм башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмәт күрсәткәндә бүлек 

эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү 

процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү 

мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла. 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1.Муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берәмлек советына 

Башкарма комитет хезмәткәрләренең гамәлләрен (гамәл кылмауларын) судка 

кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 
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Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар таләп итү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белән 

каралган документларны кабул итүдән баш тарту, мөрәҗәгать итүчедә; 

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 күрсәтүдән баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән түләү таләп итү; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан 

бирелгән документларда муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хаталарны 

төзәтүдән баш тарту яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирүнең 

срогын яисә тәртибен бозу;  

9) федераль законнарда һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бүтән норматив хокукый актлары, муниципаль районның норматив хокукый 

актларында муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатуга нигезләр күздә тотылмаган 

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

 10) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны баштагы 

кабул итүдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дөрес түгеллеге күрсәтелмәгән 



 53 

документларны муниципаль хезмәт күрсәтүдә , 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль 

законның 7 маддәсе 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан гайре, 

мөрәҗәгать итүчедән таләп итү. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

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

шикаять бирү шул очракта мөмкин, әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять бирелә торган күпфункцияле үзәккә тиңдәшле муниципаль 

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

маддәсенең 1.3 өлеше белән тәгаенләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән 

булса.  

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган җитәкчесенең карарына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

карата шикаять язма рәвештә кәгазь йөрткечтә яки электрон рәвештә бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен, 

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

Татарстан Республикасының дәүләти һәм муниципаль хезмәтләренең Бердәм 

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

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

җибәрелергә, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә 

мөмкин. 

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

булса) кергән шикаять теркәлгән көненнән соң унбиш эш көне эчендә каралырга 

тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның мөрәҗәгать итүчедән 

документларны кабул итүдә яисә җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны 

төзәтүдә кире кагуына карата шикаять яисә андый төзәтүләр срогын бозуга карата 

шикаять очрагында – аны теркәгәннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять түбәндәге мәгълүматны үз эченә алырга тиеш:  

1) хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи 

затының яки карарлары һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять 

бирелә торган муниципаль хезмәткәрнең исемен;  

2)мөрәҗәгать итүченең фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы – 

булганда), тору урыны турында мәгълүматларны – физик затның яисә мөрәҗәгать 

итүченең исеме, урнашу урыны турында мәгълүматларны – юридик затның, 
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шулай ук мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрү өчен контакт телефоны номерын 

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

адресын;    

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять бирелә 

торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында мәгълүматларны; 

 4) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле 

(гамәл кылмавы) белән мөрәҗәгать итүченең риза булмавына нигез булып торган 

дәлилләр.  

          5.5. Шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре шикаятькә теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятьтә теркәлгән 

документларның исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре түбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә:   

1) шикаять канәгатьләндерелә, кшул исәптән кабул ителгән карарны кире 

кагу, документларда җибәрелгән хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүченең 

акчаларын кире кайтару   формасында; 

2) шикаять канәгатьләндерү кире кагыла.   

Мондый карар кабул ителгәннең икенче көненнән дә соңга калмыйча 

мөрәҗәгать итүчегә 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 

мөрәҗәгать итүчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

өлешендә күрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә беленгән бозуларны кичекмәстән бетерү максатларында 

муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук күрсәтелгән 

уңайсызлыклар өчен кичерү сорала һәм муниципаль хезмәт күрсәтүне алу 

максатларында мөрәҗәгать итүчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълүмат күрсәтелә. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле түгел дип 

табылу очрагында мөрәҗәгать итүчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 

11.2 маддәсенең 8 өлешендә күрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта кабул 
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ителгән карарның сәбәпләре хакында дәлилле аңлатмалар бирелә, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат китерелә. 

Шикаятькә анда бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның күчермәләре 

теркәлергә мөмкин. Мондый очракта шикаятьтә аңа теркәлүче документларның 

исемлеге китерелә. 

5.8. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мөрәҗәгать итүчегә җавапта муниципаль хезмәт күрсәткәндә беленгән 

бозуларны кичекмәстән бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан 

тормышка ашырылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук 

күрсәтелгән уңайсызлыклар өчен кичерү сорала һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүне алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә кылу зарур булган алдагы 

гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

 5.9. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле түгел дип табылу очрагында 

мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре хакында дәлилле 

аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе 

турында мәгълүмат 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. 
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Кушымта №1 

 
 

муниципаль торак    фонды  

торак биналарын бәяләү өчен 

ведомствоара комиссиягә  

  _________________________________адресы буенча яшәүче 

  : 

_____________________________________ 

(ФИАи) 

Бинаның билгеләнгән таләпләргә туры килүен һәм 

торак бинаны яшәү өчен  яраклы (яраксыз) дип тану турында  

ГАРИЗА 

  

 

Мин, ____________________,    ______________________________________ 

                                            

  адресы буенча урнашкан торак бинаның  милекчесе , наймга алучысы булам,   

бу _______________________________________________________ белҽн раслана. 

(милекче таныклыгы,   найм килешҥе ) 
  _____________________ нигезендә  __________________ әлеге торак бинаның милекчесе булып 

тора.  (әгәр гариза наймга алучы исеменән тутырылса). 

Әлеге торак бинаның Россия   Федерациясе Хөкүмәтенең   28.01.2006  47номерлы 

«Бинаны торак урын дип, торак бинаны яшәргә яраксыз дип, күпфатирлы йортны 

яшәү өчен яраксыз һәм сүтелергә тиешле яки реконструкцияләнергә тиешле дип 

тану  турында Нигезләмәне раслау турында», Карары белән билгеләнгән таләпләргә туры 

килүне бәяләүне һәм торак бинаны түбәндәге нигезләргә бәйле рәвештә яшәү   өчен  яраклы (яраксыз), 

авария хәлендә дип  дип тануны сорыйм: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 
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Гаризага түбәндәге  документларның сканкүчермәләре теркәлә: 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында 

теркәлмәгән торак бинага хокук билгеләүче документлар күчермәләре;   

2) торак булмаган бинага карата, алга таба аны торак бина дип санау өчен   - торак булмаган бина 

реконструкциясе проекты; 

3) күпфатирлы йортны тикшерүне уздырган махсус оешма бәяләмәсе,   - күпфатирлы йортны яшәү 

өчен яраксыз һәм сүтелергә тиешле яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану  мәсьәләсе күтәрелгән 

очракта; 

4) торак бинаны Нигезләмә белән билгеләнгән таләпләргә туры килә (килми) дип тану турында 

карар кабул итү кирәк булган очракта, киртәләүче һәм торак конструкцияләренең элементларын 

тикшерү нәтиҗәләре буенча   проект –тикшеренү оешмасы бәяләмәсе.   

Сораган очракта күчермәләрнең   оригиналларын бирергә йөкләмә алам.    

 

 

    "__"______________ ____ ел                            _________________ 

                                                              (имза) 
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Кушымта № 2 

 

 

Бинаны тикшерҥ  

АКТЫ 

  

 

№ ________________________ _______________________________________ 

(дата) 

 

__________________________________________________________________ 

      (бҥлмҽнең урнашу урыны, шул исҽптҽн   торак  

         пункт  һҽм урам атамалары, йорт һҽм фатир номерлары   ) 

 

     ведомствоара             комиссия тарафыннан билгелҽнгҽн 

_________________________________________________________________, 

 (кем белҽн билгелҽнгҽн,   федераль башкарма  хакимият органы,   Россия 

Федерациясе субъекты башкарма  хакимият органы, җирле ҥзидарҽ органы исеме 

       ,   комиссия чакыру карарының  датасы, номеры ) 

                           

  ___________________________________________ рҽислеге составында 

                             (ф.и.а., эш урыны, вазыйфасы) 

  Комиссия ҽгъзалары ________________________________________________ 

                   (ф.и.а., эш урыны, вазыйфасы) 

Чакырылган  экспертлар катнашында _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

          (ф.и.а., эш урыны, вазыйфасы) 

һҽм бинаның милекчесе яки аның вҽкалҽтле заты    

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

          (ф.и.а., эш урыны, вазыйфасы) 

  ____________________ гаризасы буенча бинаны карау ҥткҽрде. 

__________________________________________________________________ 

  (дҽгъвачы реквизитлары  : ф.и.а. һҽм адрес -   физик зат ҿчен, 

        Оешма атамасы һҽм вазыйфасы  - юридик зат ҿчен) 

һҽм ҽлеге бинаны тикшерҥ турында  актны тҿзеде    _________________ 

_________________________________________________________________. 

 (бина адресы,   кадастр  номеры , эксплуатациягҽ тапшыру елы) 

  

    Бина, аның   инженер  системалары, җиһазлары      һҽм    бина яны  

территориясе  механизмнарының  кыскача тасвирламасы: 

_______________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

   Куелган талҽплҽргҽ туры килмҽҥ турында  конкрет сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп  фактик  

мҽгълҥматлар _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

       Ҥткҽрелгҽн  инструменталь контроль һҽм башка  контроль һҽм тикшерҥ  

нҽтиҗҽлҽре _____________________________ 

_________________________________________________________________. 

 (контроль  кем тарафыннан ҥткҽрелгҽн   , нинди кҥрсҽткечлҽр буенча нинди ,   

  фактик   мҽгълҥматлар алынган) 

    Ведомствоара             комиссия  тҽкъдимнҽре   һҽм куркынычсызлык һҽм даими 

яшҽҥ ҿчен нормаль шартлар булдыру ҿчен тҽкъдим ителгҽн чаралар  

   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

    Бинаны тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча   ведомствоара             комиссия    

тҽкъдимнҽре  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

    Актка кушымта: 

    а)   инструменталь  контроль нҽтиҗҽлҽре ; 

    б)   лаборатор  сынаулар нҽтиҗҽлҽре; 

    в) тикшеренҥ нҽтиҗҽлҽре; 

    г) проект –тикшеренҥ һҽм башка махсуслашкан оешма         экспертлары       

бҽялҽмҽсе; 

    д) Ведомствоара  комиссия  карары белҽн башка материаллар.    

 

Ведомствоара  комиссия  рҽисе     

_____________________         ________________________________ 

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

 

Ведомствоара  комиссия  ҽгъзалары 

___________________________________________________________ 

         (имза)                               (Ф.И.А.и.)    
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 _____________________         ________________________________ 

(имза)                                                   (ф.и.а.)   

  _____________________         ________________________________ 

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

_____________________         ________________________________ 

         (имза)                               (Ф.И.А.и.) 
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Кушымта № 3 

 

Торак бинаның даими яшәргә яраклы (яраксыз) дип тану турында  

БӘЯЛӘМӘ 

  

№    

   (дата) 

 

(урнашу урыны, шул исәптән   торак  

         пункт  һәм урам атамалары, йорт һәм фатир номеры   ) 

ведомствоара комиссия тарафыннан билгелҽнгҽн 

_________________________________________________________________, 

 (кем белҽн билгелҽнгҽн,   федераль башкарма  хакимият органы,   Россия Федерациясе 

субъекты башкарма  хакимият органы, җирле ҥзидарҽ органы исеме, 

          комиссия чакыру карарының  датасы, номеры ) 
  ___________________________________________ рәислеге составында 

                             (ф.и.а., эш урыны, вазыйфасы) 

  Комиссия әгъзалары ________________________________________________ 

                   (ф.и.а., эш урыны, вазыйфасы) 

Чакырылган  экспертлар катнашында _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

          (ф.и.а., эш урыны, вазыйфасы) 

һәм бинаның милекчесе яки аның вәкаләтле заты    

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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          (ф.и.а., эш урыны, вазыйфасы) 

  

Каралган  документлар нәтиҗәсе буенча   

(  документлар исемлеге) 

 

 

Һәм ведомствоара комиссиянең тикшерү нәтиҗәләре буенча  акты нигезендә, 
 

 

(тикшерү актыннан алынган бәяләмә бирелә   (тикшерү үткәрелгән очракта), яки ведомствоара  

 

комиссия карары белән тикшерү үткәрелмәве күрсәтелә ) 

 

 

 

 

 

 

турында карар кабул итте  

( ведомствоара комиссия бәяләмәсе нигезе китерелә 

 

  

 

Бина торак бинага куелган таләпләргә туры килүе (килмәве) һәм аның даими яшәү өчен, 

 

туры килүе (килмәве) турында) 

 . 

 

Бәяләмәгә кушымта: 

а) каралган документлар исемлеге; 
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б) бинаны карау акты   (үткәрелгән очракта); 

в) ведомствоара комиссия сораган башка  материаллар; 

г) ведомствоара комиссия әгъзаларының аерым фикере: 

 . 

 

Ведомствоара  комиссия  рәисе :    

____________________         ________________________________ 

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

Ведомствоара  комиссия  әгъзалары: 

   

(имза)  (Ф.И.А.и) 

 

   

(имза)  (Ф.И.А.и) 
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Кушымта  №4 

Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районының  

Башкарма комитеты җитәкчесенә 

__________________________ 

 

техник хаталарны төзәтү буенча гариза. 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытында  җибәрелгән хаталар турында хәбәр 

итәм__________________________________________________________________ 

(хезмәт күрсәтү төре) 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибәрелгән техник хаталарны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

нәтиҗәсе булган документка тиешле үзгәрешләрне кертүегезне сорыйм.  

Түбәндәге дркументларны куям: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны төзәтү буенча гариза кире кагылган очракта шундый карарны 

җибәрүегезне сорыйм: 

электрон документны түбәндәге E-mail адресы буенча:_______; 

дөрес күчермәне кәгазь формада почта аша түбәндәге адреска: 

________________________________________________________________. 
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Үз ризалыгымны бирэм һәм шулай ук үземнең шәхси мәгълүматларымны (җыю, 

системага алу, туплау, саклау, дөресләү (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шулай 

ук тапшыру), блокировкалау, персональ мәгълүматны юк итү, шулай ук (башка 

гамәлләрне) муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында персональ мәгълүматны 

эшкәртү өчен башка гамәлләрне, шул исәптән автоматлаштырылган режимда 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү максатында муниципаль хезмәтне күрсәтүче орган 

нигезендәге карарны кабул итүне кертәм. 

Түбәндәгене раслыйм: гаризадагы минем шәхескә кагылган һәм шулай ук минем 

тарафтан бирелгән мәгълүматлар дөрес. Гаризага беркетелгән документлар 

(документ күчермәләре) Россия Федерациясе законнары тарафыннан каралган 

таләпләргә туры килә, гаризаны тапшырган вакытта документлар гамәлдә һәм 

дөрес мәгълүматны бирә.  

Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын бәяләүне сораштыруда катнашуга 

үз ризалыгымны түбәндәге телефон буенча 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 итүче 

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

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

Бүлек белгече  8(84370) 2-11-34 Yuliya.Kraynova@tatar.ru 
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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         2019е. 29 маендагы     

254 номерлы карарына     

Кушымта №3 
 

 

Торак бинаны торак булмаган бинага һәм торак булмаган бинаны торак бинага күчерүгә рӛхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

 административ регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга таба – регламент) торак бинаны ҥзгҽртеп коруга 

һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыруга рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (алга таба – муниципаль хезмҽт) 

стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽттҽн файдаланучылар: физик затлар (алга таба – гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы  Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма 

комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽтне ҥтҽҥче – 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:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 
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Ял, тҽнҽфес һҽм ашау вакытлары эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шҽхесне билгелҽҥче документ буенча.  

1.3.2. Муниципаль районның мҽгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” челтҽре адресы: (алга таба –   «Интернет» 

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчелҽр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  мҽгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган 

мҽгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хҽбҽр ителҽ.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтҽре аша (http://kaybici.tatarstan.ru/); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында (http:// www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлектҽ): 

-  телдҽн мҿрҽҗҽгать – шҽхси яки телефоннан; 

- язмача (шулай ук электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать – почта аша кҽгазьдҽ, электрон почта аша. 

4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

 2001 елныӊ 25 октябрендҽге 136-ФЗ санлы Россия Федерациясе Җир кодексы (алга таба – РФ ҖК) (РФ Законнар 

җыентыгы, 29.10.2001, № 44, 4147 м.); 

2004 елныӊ 29 декабрендҽге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ 

Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 (1 ҿлеш), 5498 м.); 

1995 елның 17 ноябрендҽге «Россия Федерациясендҽ архитектура эшчҽнлеге турында» 169-ФЗ санлы Федераль закон (алга 

таба – 169-ФЗ санлы Федераль закон) (РФ Законнар җыентыгы, 20.11.1995, ст. 4473 м.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 

санлы Федераль закон (алга таба – 131-ФЗ санлы Федераль закон) (РФ Законнар җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 м.); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ санлы Федераль закон 

(алга таба – 210-ФЗ санлы Федераль закон) (РФ Законнар җыентыгы, 02.08.2010, № 31, 4179 м.); 
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Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2005 елныӊ 24 ноябрендҽге «Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт формасы һҽм 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт формасы турында», 698 нче карары (алга таба – 698 нче карар) (РФ Законнар җыентыгы, 28.11.2005, № 48, 

5047 м.); 

«Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы формасын раслау турында» 2011 елның 10 маендагы 207 санлы Россия 

Федерациясе региональ ҥсеш министрлыгы приказы («Российская газета», № 122, 08.06.2011); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елныӊ 28 июлендҽге 45-ТРЗ санлы ТР Законы (алга таба – 45-

ТРЗ санлы ТР  Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 

15.11.2018  чыккан 136номеры  Кайбыч муниципаль район советы карары нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан 

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

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы  Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч муниципаль районы  

Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   БК турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

  20.06.2014 чыккан  296 номерлы Башкарма комитет житҽкчесенең бҥлек турында расланган нигезлҽмҽсе; (алга таба – 

бҥлек турында Нигезлҽмҽ); 

  16.02.2015чыккан   б/н номерлы елның Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан расланган эчке хезмҽт тҽртибе 

турында кагыйдҽлҽр. (алга таба – Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн торып эш урыны – дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ 

Татарстан Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе;  

техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга кертелгҽн 

мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата 

яки мондый хата), документлар нигезендҽ белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽргҽ туры килмҽвен китергҽн 

хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата); 
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             Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза) дигҽндҽ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы Федераль законның 2 маддҽсе 2 пункты, 27.07.2010 ел). Гариза Башкарма комитет 

карары белҽн расланган ҥрнҽк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

   

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ исеме 

Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган 

бинаны торак бинага кҥчерҥ ҿчен рҿхсҽт бирҥ 

  РФ ТК 22-24 маддҽлҽре 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле 

ҥзидарҽ башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 

тасвирламасы 

Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) 

бинага кҥчерҥ (кҥчерҥдҽн баш тарту) турында хҽбҽрнамҽ 

(2 нче кушымта) 

 РФ ТК 23 м. 5 п.; 

РФ Хҿкҥмҽтенеӊ 502 нче 

карары 

2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥ срогы, шул исҽптҽн муни-

ципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кат-

нашучы оешмаларга мҿрҽҗҽ-

гать итҥ зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, туктатылу мҿмкинлеге 

Россия Федерациясе закон-

нары белҽн каралган очракта 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 

туктатып тору срогы 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы - бинаны карап 

тикшермичҽ 28 кҿн. 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты - бинаны карап 

чыккан вакытта 30 кҿн 

 

 

 РФ ТК 23 м. 4 п. 
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 2.5. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге  

  

 

1) гариза; 

2) шҽхесне раслаучы документлар; 

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

4) ҽгҽр бина кҥчемсез милеккҽ һҽм аның белҽн алыш-

бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында 

теркҽлмҽгҽн булса (тҿп нҿсхҽ яки нотариуста расланган 

кҥчермҽлҽр), кҥчерелҥче бинага кҥчерҥгҽ хокук 

билгелҽҥче документлар (тҿп нҿсхҽ яки нотариуста 

расланган кҥчермҽлҽр); 

5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн һҽм 

рҽсмилҽштерелгҽн кҥчерелҥче бинаны яңадан тҿзҥ һҽм 

(яки) ҥзгҽртеп планлаштыру проекты (ҥзгҽртеп кору һҽм 

(яки) ҥзгҽртеп планлаштыруга торак яки торак булмаган 

бина сыйфатында мондый бинаны куллануны тҽэмин итҥ 

ҿчен кирҽк булган очракта); 

6) идарҽче оешма, ТМШ (ТК, ТТК) белҽн 

килештерелгҽн кҥпфатирлы йортта биналар 

милекчелҽренең гомуми җыелышы карары, ҽгҽр мондый 

кҥчерҥ йортны реконструкциялҽҥ эшлҽрен башкару яки 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ ҽлеге максатларда гомуми милекне 

файдалануга тапшыру белҽн бҽйле булса (җир кишҽрлеге 

«Россия Федерациясе Торак кодексын гамҽлгҽ кертҥ 

турында» Федераль законның 16 статьясында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ гомуми ҿлешле милеккҽ бирелгҽн шартларда)    

РФ ТК 26ст.,  2 п 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

тҥбҽндҽгелҽр барлыкка килҽ: 

1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-

бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 
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кҥрсҽтергҽ хокуклы хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге, мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ органы 

яисҽ ҽлеге документлар 

карамагында булган оешма 

ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган); 

2) бинаныӊ аның техник тасвирламасы белҽн планы 

(ҽгҽр кҥчерелҥче бина торак булса, мондый бинаның 

техник паспорты); 

3) кҥчерелҥче бина урнашкан йортның катлар буенча 

планы; 

4) кҥчемсез милек объекты турында кадастр ҿземтҽсе. 

Гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге 

регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда аталган документларны талҽп итҥ тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче югарыда кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган 

документларнытапшырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽн баш тартуҿч ен нигез булып тормый 

2.7.  Норматив хокукый акт-

ларда каралган очракларда 

килештерҥ хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен талҽп ителгҽн һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽҥлҽт 

хакимияте органнары (җирле 

ҥзидарҽ органнары) һҽм 

аларның структур бҥлекчҽлҽре 

исемлеге 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне килештерҥ талҽп ителми   
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2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽн 

баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 

2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 

килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда 

тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген тҿрлечҽ аӊларга мҿмкинлек 

бирҽ торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 

бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигезлҽр: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 

кҥлҽмдҽ тҥгел, йҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) 

документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган 

мҽгълҥмат бар; 

2) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҥз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, 

ведомствоара запроска дҽҥлҽт хакимияте органының, 

җирле ҥзидарҽ органының яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органы, 

җирле ҥзидарҽ органы ведомство карамагындагы 

оешманың муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында җавабы 

килҥ; 

3) бинаны кҥчерҥ шартларын ҥтҽмҽҥ; 

 

4) торак бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) ҥзгҽртеп 

планлаштыру проектының закон талҽплҽренҽ туры 

килмҽве 

 РФ ТК 24 м. 1 п. 

2.11. Хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  
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хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ 

алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре, шул исҽптҽн 

мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 

исҽплҽҥ методикасы турында 

мҽгълҥматны да кертеп 

2.12. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

  

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты 

Чират булган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ 

гариза бирҥ вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук 

нҽтиҗҽсен алу вакыты  да 15 минуттан артмый. 

Установлен настоящим 

регламентом 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты. 

Кҽгазьдҽ гариза бҥлеккҽ тапшырыла 

 

  

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирҥчелҽрне кҿтҥ һҽм 

кабул итҥ урынына, шул 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 
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исҽптҽн ҽлеге объектларның 

инвалидлар ҿчен ҥтемлелеген 

тҽэмин итҥгҽ, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары ниге-

зендҽ, мондый хезмҽтлҽр кҥр-

сҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедияле 

мҽгълҥмату урнаштыру һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ талҽплҽр 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

кҥрсҽткечлҽре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 

хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт 

алу мҿмкинлеге, Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

барышы турында мҽгълҥмат 

алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

Хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥмат булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 

характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 

чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. 

хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн 

 



 78 

мҽгълҥмати-коммуникацион 

технологиялҽр куллану белҽн 

дҽ 

билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирҥне, документлар кабул 

итҥне һҽм бирҥне КФҤ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 

мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан сайтта, дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ. 

2.16. Электрон формада 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 

электрон формада алу 

 

 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза электрон формада бирҥ каралган булса, 

гариза Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi.tatar.ru/) яки 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм 

порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/) 

 



 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару вакыты, 

аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

  

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запросар 

формалаштыру һҽм юнҽлтҥ; 

4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен җибҽрҥ. 

 

 3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультациялҽр алу 

ҿчен бҥлеккҽ шҽхсҽн, телефоны буенча һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать 

итҽргҽ хокуклы. 

Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр 

буенча, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы һҽм 

рҿхсҽт алуга башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр. 

 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында язма гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендҽ бҥлеккҽ 

документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза электрон почта яки 

Интернет кабул итҥ бҥлмҽсе аша бҥлеккҽ җибҽрелҽ. Электрон формада кергҽн 

гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥче бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка ашыра: 

- мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

- мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 

- ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

- тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда сызылган 

сҥзлҽр, тҿзҽтҥлҽр булмау). 



 80 

Кимчелеклҽр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

- мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, документларны кабул итҥ датасы, керҥ номеры, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакытын кҥрсҽтеп, тапшырылган документлар 

исемлеге кҥчермҽсен тапшыру; 

- гаризаны Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ карап тикшерҥгҽ җибҽрҥ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ; 

гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ; 

Процедура нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза Башкарма комитет 

Җитҽкчесенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлтелгҽн яки документлар гариза бирҥчегҽ кире 

кайтарылган. 

 

3.3.3. Башкарма комитет Җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм 

документларны бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм юнҽлтҥ 

3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша электрон 

формада тҥбҽндҽгелҽрне сората: 

1) кҥчемсез милекнеӊ бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына 

теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган); 

2) бинаның техник тасвирламасы белҽн планы (ҽгҽр кҥчерелҥче бина торак булса, 

мондый бинаның техник паспорты); 

3) кҥчерелҥче бина урнашкан йортның катлар буенча планы; 

4) кҥчемсез милек объекты турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан 

ҿземтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 

 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн сорау нигезендҽ 

мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥче белгечлҽр соратып алына торган документларны 

(мҽгълҥматны) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ 

һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту 

турында хҽбҽрнамҽ). 

 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла: 

Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) буенча 

ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш; 

башкалар буенча –  органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽҥнең һҽм 
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җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҥлеккҽ җибҽрелгҽн документлар яки баш тарту турында 

хҽбҽрнамҽ. 

 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ 

 

3.5.1. Бҥлек белгече ҽзерли: 

 

тапшырылган документларда булган мҽгълҥматларның дҿреслеген тикшерҥ; 

хисап эшен рҽсмилҽштерҥ (барлык документларны аерым папкага туплау); 

ҽлеге регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҥ. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

ҿчен нигез булган очракта, бҥлек белгече муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында бҽялҽмҽ ҽзерли. Нҽтиҗҽ хисап эшенҽ теркҽлҽ; 

гаилҽнең хисап эшен иҗтимагый торак комиссиясе каравына юнҽлтҥ (алга таба – 

комиссия). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар запросларга җаваплар алганнан соң 

ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: карар проекты. 

 

3.5.2. Рҿхсҽт бирҥ турында карар комиссия утырышында кабул ителҽ. 

Комиссия ҽгъзалары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла: 

торак (торак булмаган) биналарны торак булмаган (торак) бинага кҥчерҥ ҿчен рҿхсҽт 

бирҥ турында гаризаны һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларны карау; 

кирҽк булганда бинаны урында тикшерҥ һҽм бинаны тикшерҥ актын рҽсмилҽштерҥ; 

торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага кҥчерҥгҽ рҿхсҽт бирҥ 

яки мондый рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында карар ҽзерлҽҥ. 

 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

узган процедураны тҽмамлаганнан соң биш кҿн эчендҽ бинаны карап тикшермичҽ 

генҽ. 

Бинаны карап чыккан вакытта алдагы процедуралар тҽмамланганнан соң җиде кҿн 

эчендҽ. 

 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿмкинлеге турында яки аны 

бирҥдҽн баш тарту турында карар. 

 

3.5.3. Комиссия секретаре комиссия карарын (бҽялҽмҽсен) беркетмҽ рҽвешендҽ 

рҽсмилҽштерҽ һҽм комиссия ҽгъзаларына имза куярга бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: комиссия утырышы беркетмҽсе. 

 

3.5.4. Комиссия ҽгъзалары беркетмҽгҽ кул куялар һҽм секретарьгҽ юллыйлар. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: комиссия ҽгъзалары кул куйган беркетмҽ. 

 

3.5.5. Комиссия секретаре имзаланган беркетмҽне комиссия рҽисенҽ раслауга җибҽрҽ. 

 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: беркетмҽ. 

 

3.5.6. Комиссия рҽисе беркетмҽне раслый һҽм секретарьгҽ тапшыра. 

 

Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган беркетмҽ. 

 

3.5.7. Комиссия секретаре расланган беркетмҽне бҥлеккҽ тапшыра. 

 

3.5.6., 3.5.7 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар 3.5.5 пунктчасында 

каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҥлеккҽ тапшырылган беркетмҽ. 

 

3.5.8. Бҥлек белгече беркетмҽ нигезендҽ: 

 

торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага кҥчерҥ яки кҥчерҥдҽн 

баш тарту турында карар проектын ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ имза куярга җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: карар проекты. 

 

3.5.9. Башкарма комитет Җитҽкчесе карар проектын раслый һҽм бҥлеккҽ тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган карар. 

 

3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ 

 

3.6.3. Бҥлек белгече карарны терки һҽм гариза бирҥчегҽ торак (торак булмаган) 

бинаны торак булмаган (торак) бинага кҥчерҥ турында яки баш тарту сҽбҽплҽрен 

кҥрсҽтеп кҥчерҥдҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ бирҽ. 

 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) 

бинага кҥчерҥ турында хҽбҽрнамҽ бирҥ; 
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җибҽрҥдҽн баш тарту турында хат җибҽрҥ - кул куелган кҿнне. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн хҽбҽрнамҽ. 

 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.7.1.  Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 

хокуклы. 

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган КФҤ эш 

регламенты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.7.3. КФҤтҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге 

регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

 

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ 

3.8.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып торган документта техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирҥче бҥлеккҽ тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза; 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн 

документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларда техник 

хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче (вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан 

шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽк аша 

бирелҽ. 

 

3.8.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 

гариза кабул итҽ, документлар белҽн гаризаны терки һҽм аларны бҥлеккҽ тапшыра. 

 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҥлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм 

теркҽлгҽн гариза. 

 

3.8.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатында, ҽлеге регламентның 3.5 пунктында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) 

тҿзҽтелгҽн документны, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилдҽн) техник хата булган 

документның оригиналын алып, кул куйдырып бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, бҥлеккҽ 

техник хата булган документ оригиналын тҽкъдим иткҽндҽ, почта аша (электрон почта 

аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура, техник хаталар ачыкланганнан яки 

телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан соң, ҿч кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 
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4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 

ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 

башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 
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4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Кайбыч муниципаль 

районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

 

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

челтҽре, Кайбыч муниципаль районының рҽсми сайты аша җибҽрелергҽ мҿмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 
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Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 

җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 

тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ. 

Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала: 

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

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

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 

бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 1) шикаятьне, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн документларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, шулай ук 

башка рҽвешлҽрдҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 

 

 



 

                                                                             Кушымта №1 

 

 
    

(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы 

исеме) 

 
  

Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны торак бинага 

кҥчерҥ ҿчен рҿхсҽт бирҥ  турында ГАРИЗА   

  
    

(мҿрҽҗҽгать итҥче, я арендатор, я торак урыны милекчесе, я ике һҽм аннан да кҥбрҽк кеше гомуми милкендҽ 

булган торак 

_____________________________________________________________________________________________ 

 урыны милекчелҽре кҥрсҽтелҽ, ҽгҽр милекчелҽрнең берсе дҽ яисҽ башка затларның дҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ  

____________________________________________________________________________________________ 

аларның мҽнфҽгатьлҽрен якларга вҽкалҽтле булмаса)) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Искәрмә.  

Физик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

реквизитлары (серия, номеры, кем һҽм кайчан бирелгҽн), яшҽҥ урыны, телефон номеры; физик зат вҽкиле ҿчен 

тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: вҽкиленең фамилиясе, исеме, атасының исеме, гаризага теркҽлҽ торган ышаныч кҽгазе 

реквизитлары. 

Юридик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: юридик затларның исеме, оештыру'-хокукый формасы, урнашу урыны 

адресы, телефон номеры, фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның мҽнфҽгатьлҽрен яклау вҽкалҽтле вҽкиле, 

ҽлеге хокукочиясен таныклаучы һҽм гаризага теркҽлҽ торган документ реквизитларын кҥрсҽтеп. 

Бинаның урнашу урыны:   

 
(тулы адрес кҥрсҽтелҽ: Россия Федерациясе субъекты, 

 
муниципаль берҽмлек, авыл җирлеге, урам, йорт, корпус, корылма,фатир (бҥлмҽ), подъезд, кат) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Бинаның милекчесе (лҽре):   
 

 
 

 
 

 __________________________________________        нигезендҽ били торган  торак бинаны  
(милек хокукы, найм килешҥе, аренда килешҥе - кирҽкле кҥрсҽтергҽ) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны торак бинага кҥчерҥ- тиешлесе астына 

сызырга) кҥчерергҽ рҿхсҽт бирҥегезне сорыйм. 
  

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 

1)  шҽхесне раслаучы документлар; 

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн); 



 

3) ҽгҽр бина кҥчемсез милеккҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса (тҿп нҿсхҽ яки нотариуста расланган 

кҥчермҽлҽр), кҥчерелҥче бинага кҥчерҥгҽ хокук билгелҽҥче документлар (тҿп нҿсхҽ 

яки нотариуста расланган кҥчермҽлҽр); 

4) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн һҽм рҽсмилҽштерелгҽн кҥчерелҥче бинаны 

яңадан тҿзҥ һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштыру проекты (ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) 

ҥзгҽртеп планлаштыруга торак яки торак булмаган бина сыйфатында мондый 

бинаны куллануны тҽэмин итҥ ҿчен кирҽк булган очракта); 

5)  идарҽче оешма, ТМШ (ТК, ТТК) белҽн килештерелгҽн кҥпфатирлы йортта 

биналар милекчелҽренең гомуми җыелышы карары, ҽгҽр мондый кҥчерҥ йортны 

реконструкциялҽҥ эшлҽрен башкару яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ ҽлеге максатларда 

гомуми милекне файдалануга тапшыру белҽн бҽйле булса (җир кишҽрлеге «Россия 

Федерациясе Торак кодексын гамҽлгҽ кертҥ турында» Федераль законның 16 

статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гомуми ҿлешле милеккҽ бирелгҽн шартларда)         

6) башка документлар:   
(ышанычнамҽлҽр,   устав ҿземтҽлҽре һ.б) 

 

Соратып алганда докуменларның кҥчерелмҽлҽренең тҿп нҿсхҽлҽрен тапшырырга ризалык бирҽм. 

Гариза биргҽн затларның имзалары: 
            

 

“  ”  200  ел    

   (дата)    

(мҿрҽҗҽгать итҥченең 

имзасы)                                                 

(мҿрҽҗҽгать итҥченең                                                                                                                

имзасының расшифровксы) 

 

“  ”  200  ел    

   (дата)    

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

имзасы )  

(мҿрҽҗҽгать итҥченең                                                                                                                

имзасының расшифровксы) 

 

“  ”  200  ел.    

   (дата)    

(мҿрҽҗҽгать итҥченең 

имзасы)  

(мҿрҽҗҽгать итҥченең                                                                                                                

имзасының расшифровксы) 

  



 

Кушымта №2 

 
Форма 

 
Кемгҽ ____________________________ 
     (гражданнар ҿчен- фамилия, исем, ҽтисе исеме; 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
   Юридик затларга   оешманың тулы исеме) 

_______________________________ 
  

 

Кая ____________________________ 
(кҥчерҥ тур.гариза нигезендҽ почта индексы һҽм   

_________________________________ 
 мҿрҽҗҽгать итҥченең адресы) 

 

________________________________________ 

  

_________________________________ 

 

Торак бинаны (торак булмаган) торак булмаган (торак) бинага кҥчерҥ  турында  

(кҥчерҥне кире кагу)  ХҼБҼРНАМҼ 

 

 
______________________________________________________________________________ 

   (бина кҥчерҥне башкаручы җирле ҥзидарҽ органының  

______________________________________________________________________________, 

    тулы атамасы) 

Россия   Федерациясе  Торак кодексының 23 статьясы 2 ҿлеше нигезендҽ тапшырылган гомуми 

мҽйданы __ кв. м булган, 

_____________________________________________________________________________________ 
(авыл (шҽһҽр) атамасы ) 

____________________________________________________________________  адресы буенча        
(  урам, мҽйдани, проспект , бульвар , проезд  һ.б. исеме) 

урнашкан  бинаны кҥчерҥ турындагы  караганнан соң, 
______________________________________________________________________________ 

   

______________________________________________________________________________ 

   

йорт _________,      корпус (владение, корылма),  кв. ______, 
 (кирҽксезен сызырга) 

 

торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак)  __________________________________ 

бинаны куллану   

 _____________________________________________________________, 
   (   кҥчерҥ тур.гариза нигезендҽ  куллану тҿре) 

 

КАРАР КЫЛДЫ 

(________________________________________________________________________): 
   ( акт атамасы, кабул итҥ датасы һҽм  номеры) 

1. Бинаны гаризага теркҽлгҽн   документлар нигезендҽ: 

а) алдан шартлар куймыйча, торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага 

кҥчерегҽ ;(кирҽксезен сызырга) 



 

б) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҥбҽндҽге шартларны ҥтҽҥ шарты белҽн торак (торак булмаган) бинаны 

торак булмаган (торак) бинага кҥчерегҽ: 

_________________________________________________________________________________ 
(бинаны ҥзгҽртеп кору   ( планлаштыру)   

_________________________________________________________________________________. 
яки ремонт, реконструкция, реставрация ҿчен кирҽк башка эшлҽрне башкару) 

 

2. Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага кҥчерҥне кире кагырга,    сҽбҽбе: 

_________________________________________________________________________________ 
        (Россия   Федерациясе  Торак кодексының 24 статьясы 1 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн нигез) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________   ________________  _____________________ 
(хҽбҽрнамҽне имзалаган зат вазыйфасы)                (имза)                              (расшифровкасы) 

 

«___» ____________ 20___ ел 

 

 

 

М.У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта №3. 
Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 
 башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  

________________________ 
__________________________

______________                
____________________                                                                                                                                                            

 
Техник хатаны тӛзәтү турында гариза 

Сездҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
__________________________________________________________________ 
(Кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

Язылган:___________________________________________________________ 
Дҿрес мҽгълҥмат:_________________________________________________________ 
 

 Җибҽрелгҽн хатаны тҿзҽтҥегезне сорыйм: 
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 
ителгҽн очракта мондый карарны җибҽрҥегезне тҥбҽндҽге юл белҽн җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________________ 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта аша тҥбҽндҽге адрес буенча: 
_________________________________________________________________ 

Шҽхсҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 
шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 
куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси 
мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның 
ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, раслыйм. 
Минем шҽхесемҽ кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгҽн мҽгълҥматлар 
дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның 
кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 
килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълҥматлар 
кҥрсҽтелгҽн. 
 Телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча 
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 
______________ _________________ ( ________________) 
 (дата) (имза) (Ф. И. О.) 

Кушымта 

(белешмҽ)  

 



 

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитҽкчесе 

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

 Башкарма комитет эшлҽре 

белҽн идарҽ 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        

2019е. 29 маендагы    254 

номерлы карарына     

Кушымта №4  

 

Тӛзелешкә рӛхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 

 

 

Гомуми нигезләмәләр 

  

 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (алга 

таба –муниципаль хезмҽт) стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽттҽн файдаланучылар: физик затлар (алга таба – гариза 

бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 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:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Ял, тҽнҽфес һҽм ашау вакытлары эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шҽхесне билгелҽҥче документ буенча.  

1.3.2. Муниципаль районның мҽгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчелҽр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мҽгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мҽгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хҽбҽр ителҽ.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтҽре аша 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында 

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



 

4) Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлектҽ): 

-  телдҽн мҿрҽҗҽгать – шҽхси яки телефоннан; 

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

кҽгазьдҽ, электрон почта аша. 

4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендҽге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шҽһҽр 

тҿзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.02.2005, № 1 (1 

ҿлеш), 16 м.); 

 

2001 елныӊ 25 октябрендҽге 136-ФЗ санлы Россия Федерациясе Җир кодексы 

(алга таба – РФ ҖК) (РФ Законнар җыентыгы, 29.10.2001, № 44, 4147 м.); 

 

1995 елның 17 ноябрендҽге «Россия Федерациясендҽ архитектура эшчҽнлеге 

турында» 169-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 169-ФЗ санлы Федераль закон) 

(РФ Законнар җыентыгы, 20.11.1995, 4473 м.); 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 131-

ФЗ санлы Федераль закон) (РФ Законнар җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 м.); 

 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ санлы Федераль 

закон) (РФ Законнар җыентыгы, 02.08.2010, № 31, 4179 м.); 

 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2015 елныӊ 19 февралендҽге «Объектны 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт формасы һҽм тҿзелешкҽ рҿхсҽт формасы турында», 

117/пр санлы приказы (алга таба – 117/пр санлы карар) (Хокукый мҽгълҥматныӊ 

рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елныӊ 28 

июлендҽге 45-ТРЗ санлы ТР Законы (алга таба – 45-ТРЗ санлы ТР Законы) 

(Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 

15.11.2018  чыккан 136номеры  Кайбыч муниципаль район советы карары 

нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

Уставы (алга таба  – Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы  Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ 

(алга таба –   БК турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

  20.06.2014 чыккан  296 номерлы Башкарма комитет житҽкчесенең бҥлек 

турында расланган нигезлҽмҽсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезлҽмҽ); 



 

  16.02.2015 чыккан   б/н номерлы елның Башкарма комитет җитҽкчесе 

тарафыннан расланган эчке хезмҽт тҽртибе турында кагыйдҽлҽр. (алга таба – 

Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

- ЕСИА –   идентификация һҽм аутентификациянең бердҽм системасы; 

- гариза–  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап запрос; 

- мҿрҽҗҽгать итҥче – идарҽгҽ телдҽн, язма яки электрон формада муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн физик яисҽ юридик затлар 

яисҽ аларныӊ вҽкалҽтле вҽкиллҽре (дҽҥлҽт органнарыннан һҽм аларның 

территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнарыннан һҽм 

аларның территориаль органнарыннан, җирле ҥзидарҽ органнарыннан тыш);  

- тҿзҥче – аның карамагында булган җир участогында капиталь тҿзелеш 

объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау эшлҽрен алып баручы, 

шулай ук инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаручы, ҽлеге объектларны тҿзҥ, 

реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау ҿчен проект документларын ҽзерлҽҥче 

физик яки юридик зат. 

техник заказчы – тҿзҥче тарафыннан вҽкалҽтлҽр бирелгҽн профессиональ 

нигездҽ эш йҿртҥче физик зат яки юридик зат, алар тҿзҥче исеменнҽн инженерлык 

эзлҽнҥлҽрен башкару,  проект документларын ҽзерлҽҥ, тҿзелеш, реконструкция, 

капиталь тҿзелеш объектларын капиталь ремонтлау турында килешҥлҽр тҿзилҽр, 

ҽлеге эш тҿрлҽрен башкару ҿчен биремнҽр ҽзерлилҽр, кирҽкле документлар белҽн 

тҽэмин итҽлҽр, проект документациясен раслыйлар, капиталь тҿзелеш объектын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле документларны имзалыйлар,  ҽлеге 

кодекста каралган башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыралар. Тҿзҥче техник заказчы 

функцилҽрен мҿстҽкыйль рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырырга хокуклы; 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥне оештыру проекты белҽн 

каралган бҿтен срокка бирелҽ, мондый рҿхсҽт тҿзелеш, реконструкция эшлҽренең 

аерым этапларына бирелҽ торган очраклардан тыш. Шҽхси торак тҿзелешенҽ рҿхсҽт 

ун елга бирелҽ. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ тҥбҽндҽге очракта талҽп ителми: 

1) физик затка эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн бҽйле булмаган максатлар ҿчен 

бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ гараж тҿзегҽндҽ яки бакчачылык, дача хуҗалыгы алып 

бару ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ тҿзелеш алып баруга; 

2) капиталь тҿзелеш объектлары булмаган объектларны тҿзҥгҽ, 

реконструкциялҽҥгҽ (киосклар һ.б.); 

3) җир кишҽрлегендҽ ярдҽмче корылмалар тҿзегҽндҽ;  

4) капиталь тҿзелеш объектларының һҽм (яки) аларның ҿлешлҽренең 

ҥзгҽрешлҽре, ҽгҽр мондый ҥзгҽрешлҽр аларның ышанычлылыгы һҽм иминлегенең 



 

конструктив һҽм башка характеристикаларына кагылмый һҽм шҽһҽр тҿзелеше 

регламентында билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, реконструкциянең чик 

параметрларыннан артмый икҽн; 

 4.1) капиталь тҿзелеш объектларын капиталь ремонтлау; 

5) шҽһҽр тҿзелеше кодексы, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында Россия 

Федерациясе субъектлары законнары нигезендҽ башка очракларда. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы тҿзҥче гаризасы буенча, мондый 

рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы чыкканчыга кадҽр ун кҿннҽн дҽ ким булмаган вакыт 

эчендҽ озайтылырга мҿмкин. Капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ 

мондый гариза бирҥ вакыты чыкканчы башланмаган очракта, тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең 

гамҽлдҽ булу вакытын озынайтудан баш тарталар. 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 

торып эш урыны – муниципаль районнарның авыл җирлеклҽрендҽ документлар 

кабул итҥ һҽм бирҥ, гариза бирҥчелҽргҽ консультация бирҥ;  

техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн,  

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документларга кертелгҽн мҽгълҥматларныӊ 

документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽгҽн хата (ялгыш язу, грамматик яки 

арифметик хата). 

Ҽлеге регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - 

гариза) дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

Федераль законның 2 маддҽсе 2 пункты, 27.07.2010 ел). Гариза Башкарма комитет 

карары белҽн расланган ҥрнҽк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 

 



 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ исеме  

 Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ   РФ ШтК 51 м. 1 ҿл.; 

131-ФЗ санлы Федераль 

законныӊ 14 45-ЗРТ ТР 

Законыныӊ 15 м, 20 п. 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле 

ҥзидарҽ башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 

тасвирламасы 

  1. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ  турында карар  

2. Тҿзелешкҽ гамҽлдҽ булу срогы озайтылган рҿхсҽт бирҥ. 

3. Тҿзелешкҽ кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр белҽн рҿхсҽт бирҥ. 

4. Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнеӊ икенче экземплярын (дубликатын) 

бирҥ. 

5.Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат. 

 РФ ШтК 51 м. 1, 20, 21.14 ҿл.; 

 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥ зарурлыгын 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ - гариза бирҥ кҿнен дҽ кертеп, 

җиде кҿн. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ срогын озайту - биш кҿн. 

 РФ ШтК 51 м. 11, , 21.14 ҿл.; 

 



 

исҽпкҽ алып, туктатылу 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белҽн 

каралган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып 

тору срогы 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ - җиде кҿн. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт дубликатын бирҥ - җиде кҿн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору 

каралмаган. 

 2.5. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге  

  

 

Капиталь тҿзелеш объектын тҿзегҽндҽ, ҥзгҽртеп 

корганда: 

1) гариза; 

2)  җир кишҽрлегенҽ хокук билгелҽҥче документлар, 

шул исҽптҽн сервитут урнаштыру турында килешҥ, ачык 

сервитут урнаштыру турында карар; 

3) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 

4) проект документларында булган материаллар: 

а) аңлатма язуы; 

б)  җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планында 

кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥмат нигезендҽ эшлҽнгҽн планлаштыру 

схемасы, капиталь тҿзелеш объектын, подъездларны һҽм 

аңа керҥ урыннарын, ачык сервитутлар чиклҽрен, 

археологик мирас объектларын урнаштыру урыннарын 

билгелҽҥ белҽн; 

в) линия объектының территорияне планлаштыру 

буенча документлар составында расланган линия 

объектларына карата кызыл линия чиклҽрендҽ урнашуын 

раслый торган җир кишҽрлеген планлаштыру схемасы; 

г)  архитектура документлары; 

д) инженерлык җиһазлары турында мҽгълҥмат, 

инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең, проектлана 

РФ ТК ст. 26  2 п 



 

торган капиталь тҿзелеш объектын инженерлык-техник 

тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ тоташтыру (технологик 

тоташтыру) урыннарын билгелҽп, җыелма планы;                 

е) капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥне оештыру 

проекты; 

ж) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен 

сҥтҥ яки демонтажлау эшлҽрен оештыру проекты; 

з) кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ 

очрагында, кҥрсҽтелгҽн объектларның проект 

документларына экспертиза РФ ШтК 49 маддҽсе 

нигезендҽ ҥткҽрелмҽгҽн шартларда, инвалидларның 

сҽламҽтлек саклау, мҽгариф, мҽдҽният, ял, спорт һ.б. 

социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-кҿнкҥреш  объектларына, 

транспорт, сҽҥдҽ, җҽмҽгать туклануы, эшлекле, 

административ, финанс, дини, торак фонды объектларына,  

барып җитҥен тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге; 

5) капиталь тҿзелеш объектының проект 

документларына экспертизаның уңай бҽялҽмҽсе 

(тҿзелешнең аерым этапларына карата РФ ШтК 48 

маддҽсе 12.1 ҿлешендҽ каралган очракта), ҽгҽр мондый 

проект документлары РФ ШтК 49 маддҽсе нигезендҽ 

экспертиз узарга тиеш булса, РФ ШтК 49 маддҽсе 3.4 

ҿлешендҽ каралган очракларда проект документларына 

дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе, РФ ШтК 49 

маддҽсе 6 ҿлешендҽ каралган очракларда проект 

документларына дҽҥлҽт экологик экспертизасының уңай 

бҽялҽмҽсе; 

6) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, ҥзгҽртеп коруның чик 

параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт (ҽгҽр дҽ 



 

тҿзҥчегҽ РФ ШтК 40 маддҽсе нигезендҽ мондый рҿхсҽт 

бирелгҽн булса); 

7) мондый объект реконструкциялҽнгҽн очракта 

капиталь тҿзелеш объектының хокук иялҽренең ризалыгы, 

6.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн кҥпфатирлы йортны 

реконструкциялҽҥ очракларыннан тыш; 

8) дҽҥлҽт (муниципаль) заказчысы тарафыннан 

реконструкция ҥткҽрелгҽн очракта, мондый 

реконструкция ҥткҽрҥ турында килешҥ, шул исҽптҽн 

реконструкция барышында кҥрсҽтелгҽн объектка 

китерелгҽн зыянны каплау шартларын һҽм тҽртибен 

билгелҽҥче; 

9) кҥп фатирлы йортны реконструкциялҽгҽн очракта 

кҥпфатирлы йортта торак һҽм машина кую урыны 

милекчелҽренең гомуми җыелышы карары яки мондый 

реконструкция нҽтиҗҽсендҽ кҥпфатирлы йортта гомуми 

милек кҥлҽме кимесҽ, барлык милекчелҽрнең ризалыгы; 

10) ҽгҽр проект документларына дҽҥлҽти булмаган 

экспертиза бҽялҽмҽсе тҽкъдим ителгҽн булса, проект 

документларына дҽҥлҽти булмаган экспертиза буенча 

уңай бҽялҽмҽ биргҽн юридик затныӊ аккредитациялҽҥ 

турында таныклык кҥчермҽсе; 

11)  мҽдҽни мирас объектлары турында Россия 

Федерациясе законнары белҽн каралган документлар, 

мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда 

мондый объектның конструктив һҽм башка ышанычлылык 

һҽм куркынычсызлык характеристикаларына кагылган 

очракта; 

 



 

12) капиталь тҿзелеш объекты тҿзелгҽн очракта, 

территориянең аерым файдалану шартлары булган зонаны 

билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ турында карар кҥчермҽсе; 

  

Рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайтканда гариза 

бирҥче тапшыра: 

1) рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайту турында 

гариза (тҿзелеш ҿчен рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакыты 

чыкканчы 10 эш кҿне эчендҽ бирелҽ); 

2) җир кишҽрлегенҽ хокук бирҥче документ; 

3) капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥне оештыру 

проекты, тҿзелешнең календарь вакытын ҥзгҽртҥ турында 

ҿстҽмҽ белҽн; 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр керткҽндҽ гариза 

бирҥче җибҽрҽ: 

1) тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында 

гариза; 

2) РФ ШтК 51 маддҽсенең 7 ҿлешендҽ каралган 

документлар. 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза 

бирҥче район Башкарма комитетына шҽхси мҿрҽҗҽгать 

иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы 

район Башкарма комитетының рҽсми сайтында 

урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар 

гариза бирҥче тарафыннан кҽгазьдҽ тҥбҽндҽге ысулларның 

берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: шҽхси 

(мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ 

эшлҽҥче зат), почта аша. 



 

Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 

белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми 

файдаланудагы мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрлҽре 

аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре һҽм дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин.  

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

кҥрсҽтергҽ хокуклы хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге, мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ органы 

яисҽ ҽлеге документлар 

карамагында булган оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына: 

шҽхси торак тҿзелеше объектлары булмаган 

объектларга тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта: 

1) кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматларны ҥз 

эченҽ алган); 

2) җир кишҽрлегенең тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен 

гариза бирелгҽн кҿнгҽ кадҽр ҿч ел алдан бирелгҽн шҽһҽр 

тҿзелеше планы, яки линия объекты тҿзелешенҽ рҿхсҽт 

бирелгҽн очракта, территорияне планлаштыру проекты 

һҽм территорияне межалау проекты реквизитлары; 

3) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, ҥзгҽртеп коруның чик 

параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт (ҽгҽр тҿзҥчегҽ 

РФ Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 40 маддҽсе нигезендҽ 

мондый рҿхсҽт бирелгҽн булса); 

4) ярашлылык сертификатларының бердҽм 

реестрыннан белешмҽлҽр; 

5) проект документларына дҽҥлҽт экспертизасының 

уңай бҽялҽмҽсе. 

 

РФ ШтК 51 м. 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 

21.12,  21.13 ҿл 



 

Индивидуаль торак тҿзелеше объектын тҿзҥ, 

реконструкциялҽҥ очрагында: 

1) кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматларны ҥз 

эченҽ алган); 

2) җир кишҽрлегенең тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен 

гариза бирелгҽн кҿнгҽ кадҽр ҿч ел алдан бирелгҽн шҽһҽр 

тҿзелеше планы. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн 

очракта (кертелҽ торган ҥзгҽрешлҽргҽ бҽйле рҽвештҽ): 

1) кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматларны ҥз 

эченҽ алган); 

2) РФ ШтК 21.6 һҽм 21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган 

очракларда җир кишҽрлеклҽрен тҿзҥ турында карар, ҽгҽр 

җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген тҿзҥ турындагы 

карарны дҽҥлҽт хакимиятенең башкарма органы яки 

җирле ҥзидарҽ органы кабул итсҽ;  

3) бҥлгҽндҽ, яңадан бҥлгҽндҽ, бҥлеп биргҽндҽ тҿзелгҽн 

җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы. 

4) җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирҥ 

турында карарлар һҽм РФ ШтК 51 маддҽсе 21.9 ҿлешендҽ 

каралган очракта җир асты байлыкларыннан файдалану 

хокукына лицензияне яңадан рҽсмилҽштерҥ турында 

карарлар. 

Гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге 



 

регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда аталган документларны талҽп итҥ тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итҥченеӊ югарыда кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган документларны 

тапшырмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булып тормый. 

2.7.  Норматив хокукый 

актларда каралган очракларда 

килештерҥ хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен талҽп ителгҽн һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽҥлҽт 

хакимияте органнары (җирле 

ҥзидарҽ органнары) һҽм 

аларның структур бҥлекчҽлҽре 

исемлеге 

Килештерҥ талҽп ителми  

2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽн 

баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 

2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 

килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда 

тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген тҿрлечҽ аӊларга мҿмкинлек 

бирҽ торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

 

Жилищный кодекс РФ, п.1 

ст.27  



 

кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 

бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

 

Баш тарту ҿчен нигезлҽр: 

1) РФ ШтК 51 маддҽсенең 7 ҿлешендҽ каралган 

документларның булмавы; 

2) документлар тулы кҥлҽмдҽ тҥгел, йҽ тапшырылган 

гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

(яки) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

3) тапшырылган документларның тҿзелеш, капиталь 

тҿзелеш объектын реконструкциялҽҥ талҽплҽренҽ туры 

килмҽве; 

4) линия объекты тҿзелешенҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта; 

5) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҥз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, 

ведомствоара запроска дҽҥлҽт хакимияте органының, 

җирле ҥзидарҽ органының яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органы, 

җирле ҥзидарҽ органы ведомство карамагындагы 

оешманың муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында җавабы 

килҥ; 

6) мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ 

вҽкалҽтле вҽкилдҽн капиталь тҿзелеш объектының проект 

документларыныӊ тарихи җирлекне саклау предметына  

һҽм федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек 

территориясе чиклҽрендҽ урнашкан территориаль зонага 

карата шҽһҽр тҿзелеше регламенты белҽн билгелҽнгҽн 

капиталь тҿзелеш объектларының архитектур документы 

талҽплҽренҽ туры килмҽҥ турында бҽялҽмҽ керҥ. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакыты озайтылган 

очракта баш тарту нигезлҽре: 

 



 

1) гариза бирҥ срогы тҽмамланганчы, капиталь 

тҿзелеш объектын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь 

ремонтлау башланмаган (тҿзҥче гаризасы тҿзелеш ҿчен 

рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакыты чыкканчы 10 эш кҿне 

эчендҽ бирелергҽ тиеш). 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн 

очракта баш тарту нигезлҽре: 

1) хҽбҽрнамҽдҽ җир кишҽрлегенҽ хокук кҥчҥ, җир 

кишҽрлеген тҿзҥ, РФ ШтК 51 маддҽсе 21.10 ҿлеше 1-4 

пунктларында каралган документларныӊ реквизитлары 

турында мҽгълҥмат булмау яки РФ ШтК 51 маддҽсе 21.13 

ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн очракта җир кишҽрлегенҽ хокук 

билгелҽҥ документының булмавы яки РФ ШтК 51 маддҽсе 

7 ҿлешендҽ каралган документлар булмау; 

2) җир кишҽрлегенҽ хокукларның кҥчҥе, җир асты 

байлыкларыннан файдалану хокукы, җир кишҽрлеген тҿзҥ 

турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрнең дҿрес 

булмавы; 

3) РФ ШтК 51 маддҽсе 21.7 ҿлешендҽ каралган очракта 

планлаштырылган капиталь тҿзелеш объектыныӊ тҿзелгҽн 

җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирҥ датасына 

билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ, ҥзгҽртеп 

кору талҽплҽренҽ туры килмҽве. Шул ук вакытта җир 

участогының шҽһҽр тҿзелеше планы хҽбҽрнамҽ җибҽргҽн 

кҿнгҽ кадҽр ҿч елдан да иртҽрҽк бирелергҽ тиеш тҥгел;   

4) тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында 

гариза кергҽн очракта, планлаштырылган капиталь 

тҿзелеш объектыныӊ җир участогының шҽһҽр тҿзелеше 

планы бирелгҽн датага капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ, 



 

ҥзгҽртеп кору талҽплҽренҽ туры килмҽве. Мондый шҽһҽр 

тҿзелеше планы тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр 

кертҥ турында гариза җибҽргҽнче ҿч елдан да иртҽрҽк 

бирелергҽ тиеш тҥгел; 

5) РФ ШтК 51 маддҽсе 21.7 ҿлешендҽ каралган очракта 

яки тҿзҥченең рҿхсҽткҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турындагы 

гаризасы кергҽн очракта, планлаштырылган капиталь 

тҿзелеш объектының җир кишҽрлегенеӊ рҿхсҽт ителгҽн 

файдалануга һҽм (яки) Россия Федерациясенең Җир һҽм 

башка законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽргҽ туры 

килмҽве; 

6) тҿзҥченең рҿхсҽткҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында 

гаризасы кергҽн очракта, планлаштырылган капиталь 

тҿзелеш объектын урнаштыру рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, 

реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан тайпылуга 

рҿхсҽттҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве; 

7) тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле вҽкиллҽрнең 

рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында гариза биргҽн 

кҿнгҽ тҿзелеш, реконструкция буенча башланган эшлҽр 

булмау турында мҽгълҥмат яки дҽҥлҽт тҿзелеш 

кҥзҽтчелеге органыныӊ эш башлау турында хҽбҽрнамҽ 

булмау (ҽгҽр мондый хҽбҽр җибҽрҥ РФ ШтК 52 маддҽсе 5 

ҿлеше талҽплҽренҽ туры китереп мҽҗбҥри булып торса) 

турында мҽгълҥмат  булуы; 

8) тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

турында, тҿзелешкҽ рҿхсҽт вакыты чыкканчы, кимендҽ ун 

эш кҿне эчендҽ гариза бирҥ  

2.10. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  



 

дҽҥлҽт пошлинасы яки башка 

тҥлҽҥ алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре 

2.11. Хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ 

алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре, шул исҽптҽн 

мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 

исҽплҽҥ методикасы турында 

мҽгълҥматны да кертеп 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

  

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты 

Чират булган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ 

гариза бирҥ вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук 

нҽтиҗҽсен алу вакыты  да 15 минуттан артмый. 

Установлен настоящим 

регламентом 

2.13. Муниципаль хезмҽт кҥр-

сҽтҥнең, шул исҽптҽн электрон 

формасында гариза язучының 

соравын теркҽҥ вакыты. 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.Ял (бҽйрҽм) 

кҿнендҽ электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) 

кҿненнҽн соӊ килҥче эш кҿнендҽ теркҽлҽ 

 



 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирҥчелҽрне кҿтҥ һҽм 

кабул итҥ урынына, шул исҽп-

тҽн ҽлеге объектларның инва-

лидлар ҿчен ҥтемлелеген тҽэ-

мин итҥгҽ, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм мульти-

медияле мҽгълҥмату урнаш-

тыру һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ 

талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

кҥрсҽткечлҽре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 

хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт 

алу мҿмкинлеге, Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥмат булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 

характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 

чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

 



 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

барышы турында мҽгълҥмат 

алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникацион 

технологиялҽр куллану белҽн 

дҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. 

Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн 

билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирҥне, документлар кабул 

итҥне һҽм бирҥне КФҤ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 

мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан сайтта, дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ. 

2.16. Электрон формада 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 

электрон формада алу 

 

 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза электрон формада бирҥ каралган булса, 

гариза Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi.tatar.ru/) яки 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм 

порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/) 

 



 



 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән 

административ процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, 

шулай ук административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле 

үзәкнең читтән торып эшләү урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

  

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм юнҽлтҥ; 

4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен җибҽрҥ. 

 3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында 

консультациялҽр алу ҿчен бҥлеккҽ шҽхсҽн, телефоны буенча һҽм (яки) электрон 

почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм 

башка мҽсьҽлҽлҽр буенча, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм 

кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һҽм рҿхсҽт алуга башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында язма гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендҽ 

бҥлеккҽ документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итҥ бҥлмҽсе аша бҥлеккҽ җибҽрелҽ. Электрон формада 

кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥче бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка 

ашыра: 

- мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

- мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе буенча эш 

иткҽн очракта); 

- ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерҥ; 

- тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

сызылган сҥзлҽр, тҿзҽтҥлҽр булмау). 



 

Кимчелеклҽр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

- мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, документларны кабул итҥ датасы, керҥ номеры, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакытын кҥрсҽтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге кҥчермҽсен тапшыру; 

- гаризаны Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ карап тикшерҥгҽ җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бҥлек 

белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен каршылыклар булу турында 

хҽбҽр итҽ һҽм ачыкланган нигезлҽрне язма рҽвештҽ аӊлатып, документларны кире 

кайтара.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ; 

гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ; 

Процедура нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза Башкарма 

комитет Җитҽкчесенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлтелгҽн яки документлар гариза 

бирҥчегҽ кире кайтарылган. 

3.3.3. Башкарма комитет Җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм документларны бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

сораулар формалаштыру һҽм юнҽлтҥ 

3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша 

электрон формада тҥбҽндҽгелҽрне сората: 

1) кҥчемсез милекнеӊ бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек 

объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр 

булган); 

2) җир кишҽрлегенеӊ шҽһҽр тҿзелеше планы; 

3) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, ҥзгҽртеп коруның чик параметрларыннан 

читкҽ тайпылуга рҿхсҽт (ҽгҽр тҿзҥчегҽ РФ Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 40 

маддҽсе нигезендҽ мондый рҿхсҽт бирелгҽн булса); 

4) ярашлылык сертификатларының бердҽм реестрыннан белешмҽлҽр; 

5) проект документларына дҽҥлҽт экспертизасы уңай бҽялҽмҽлҽре. 

Шҽхси торак тҿзелеше объектына рҿхсҽт бирелгҽн очракта: 

1) кҥчемсез милекнеӊ бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек 

объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр 

булган); 

2) тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен гариза бирелгҽн кҿнгҽ кадҽр ҿч ел алдан 

бирелгҽн җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 



 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрос 

нигезендҽ мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥче белгечлҽр соратып алына торган 

документларны (мҽгълҥматны) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр 

җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар документлар (белешмҽлҽр) 

бирҥ турында запрос кергҽн вакыттан ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла). 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҥлеккҽ җибҽрелгҽн документлар 

(мҽгълҥматлар) яки баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Бҥлек белгече ҽзерли: 

рҿхсҽт бирҥ яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ; 

рҿхсҽт проектын яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту сҽбҽбен кҥрсҽтеп хат 

проектын ҽзерли; 

рҿхсҽт проектын (рҿхсҽт бирҥ турында карар кабул ителгҽн очракта) яки 

рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат проектын (рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

турында карар кабул ителгҽн очракта) рҽсмилҽштерҽ; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ 

процедурасын гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) кул 

куюга җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле 

затка) имза салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) рҿхсҽтне раслый, аңа 

имза куя, Башкарма комитет мҿһере белҽн раслый яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

турында хатка кул куя. Кул куелган документлар бҥлек белгеченҽ җибҽрелҽ. 

3.5.1- 3.5.2 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар запросларга 

җаваплар кергҽн мизгелдҽн бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында 

имзаланган хат. 

3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ 

3.6.1. Бҥлек белгече: 

теркҽҥ журналында рҿхсҽт бирҥ (рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту) турында 

карарны терки; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре, рҽсмилҽштерелгҽн рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат 

бирҥ датасын һҽм вакытын гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын файдаланып 

хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитҽкчесе тарафыннан кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр итҥ. 

3.6.2. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ), кул куйдырып, 

рҽсмилҽштерелгҽн рҿхсҽтне яки, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, рҿхсҽт бирҥдҽн 

баш тарту турында хат бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 



 

рҿхсҽт яки баш тарту турында хат бирҥ - 15 минут эчендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче 

килгҽн кҿнне, чират тҽртибендҽ; 

баш тарту турында хатны почта аша җибҽрҥ -  ҽлеге регламентныӊ 3.5.2 

пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

турында хат. 

3.7. Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайту 

3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында язма гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендҽ 

бҥлеккҽ документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итҥ бҥлмҽсе аша бҥлеккҽ җибҽрелҽ. Электрон формада 

кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥче бҥлек белгече ҽлеге регламентның 3.2.2 

пунктчасында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризалар һҽм документлар кабул итҥ 15 минут эчендҽ; 

гаризаны теркҽҥ гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ карауга 

юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире 

кайтарылган документлар. 

3.7.3. Башкарма комитет Җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм гаризаны бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.7.4. Бҥлек белгече алынган документлар нигезендҽ: 

рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайту яки рҿхсҽтнең срогын озайтудан 

баш тарту турында карар кабул итҽ; 

рҿхсҽт бланкына кирҽкле ҥзгҽрешлҽр кертҽ яки баш тарту сҽбҽплҽрен 

кҥрсҽтеп срокны озайтудан баш тарту турында хат проектын ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ 

процедурасын гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) кул 

куюга җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура документлар кергҽн вакыттан 

алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле 

затка) имза куюга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.7.5. Башкарма комитет Җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу 

вакытын озайтуны раслый, аӊа кул куя, Башкарма комитет мҿһере белҽн раслый 

яки вакытын озайтудан баш тарту турында хатка кул куя. Кул куелган 

документлар бҥлек белгеченҽ җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура документлар кергҽн вакыттан 

алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



 

Процедураның нҽтиҗҽсе: рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында 

имзаланган хат. 

3.7.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ ҽлеге регламентның 

3.6.1-3.6.2 пунктчалары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла 

3.8. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

3.8.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында язма гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендҽ 

бҥлеккҽ документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итҥ бҥлмҽсе аша бҥлеккҽ җибҽрелҽ. Электрон формада 

кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.8.2. Гаризалар кабул итҥче бҥлек белгече ҽлеге регламентның 3.2.2 

пунктчасында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризалар һҽм документлар кабул итҥ 15 минут эчендҽ; 

гаризаны теркҽҥ гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ карауга 

юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире 

кайтарылган документлар. 

3.8.3. Башкарма комитет Җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм гаризаны бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.8.4. Бҥлек белгече документларны тикшерҽ һҽм кирҽк булганда электрон 

формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша тҥбҽндҽгелҽрне 

соратып запрослар җибҽрҽ: 

1) мондый җир кишҽрлеклҽренҽ хокук билгелҽҥче документлар; 

2) җир кишҽрлеклҽрен тҿзҥ турында карарлар, ҽгҽр Җир законнары 

нигезендҽ җир кишҽрлеген тҿзҥ турында карарны дҽҥлҽт хакимиятенең башкарма 

органы яки җирле ҥзидарҽ органы кабул итсҽ; 

3) капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ планлаштырыла 

торган җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 

4) җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирҥ һҽм җир асты 

байлыкларыннан файдалану хокукына лицензияне яңадан рҽсмилҽштерҥ турында 

карар. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 

3.8.5. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽр нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥче белгечлҽр соралган 

документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр 

җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 



 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар документлар (белешмҽлҽр) 

бирҥ турында запрос кергҽн вакыттан ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҥлеккҽ җибҽрелгҽн документлар 

(мҽгълҥматлар) яки баш тарту турында белдерҥ. 

3.8.6. Бҥлек белгече алынган документлар нигезендҽ: 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ яки баш тарту турында карар 

кабул итҽ; 

рҿхсҽт бланкына кирҽкле ҥзгҽрешлҽр кертҽ яки рҿхсҽтне ҥзгҽртҥдҽн баш 

тарту сҽбҽбен кҥрсҽтеп хат проектын ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ 

процедурасын гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) кул 

куюга җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле 

затка) имза куюга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.8.7. Башкарма комитет Җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) ҥзгҽрешлҽрне раслый 

яки баш тарту турында хатка кул куя. Кул куелган документлар бҥлек белгеченҽ 

җибҽрелҽ. 

3.8.6-3.8.7 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар запросларга 

җаваплар кергҽн мизгелдҽн бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат. 

3.8.8. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ ҽлеге регламентның 

3.6.1-3.6.2 пунктчалары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.9. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт дубликатын бирҥ 

3.9.1. Тҿзелешкҽ рҿхсҽтне югалткан (бозган) очракта, гариза бирҥче бҥлеккҽ 

рҿхсҽт дубликатын бирҥ турында гариза тапшыра. 

Рҿхсҽт дубликатын бирҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче (вҽкалҽтле 

вҽкиле) тарафыннан шҽхсҽн бирелҽ яки почта (шул исҽптҽн электрон почта) аша 

яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге аша тапшырыла.    

 

3.9.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч дубликат бирҥ турында 

гариза кабул итҽ, гаризаны терки һҽм теркҽлгҽн  документлар белҽн бҥлеккҽ 

тапшыра. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҥлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.9.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм нигез булганда җирле 

ҥзидарҽ органы архивындагы икенче нҿсхҽ нигезендҽ дубликат ҽзерли. 

Дубликатның ҿске уӊ почмагына «Дубликат»  штампы куела. Баш тарткан 

очракта баш тарту турында хат проектын ҽзерли. Ҽзерлҽнгҽн документ проектын 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ.  Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада 

кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын файдаланып  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе 



 

турында, рҽсмилҽштерелгҽн рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат 

бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитҽкчесе тарафыннан кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.9.4. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн 

рҿхсҽтне яки баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында 

хатны кул куйдырып бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

рҿхсҽт яки баш тарту турында хат бирҥ – чират тҽртибендҽ, 15 минут 

эчендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

баш тарту турында почта аша хат җибҽрҥ – ҽлеге регламентныӊ  3.9.3 

пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ.   

Процедураның нҽтиҗҽсе: рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат. 

3.10. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.10.1.  Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать 

итҽргҽ хокуклы. 

3.10.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

расланган КФҤ эш регламенты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.10.3. КФҤтҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.11. Техник хаталарны тҿзҽтҥ 

3.11.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып торган документта 

техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче бҥлеккҽ тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза; 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматларда техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче 

(вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон 

почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы 

яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽк аша бирелҽ. 

3.11.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны 

тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гаризаны терки һҽм аларны 

бҥлеккҽ тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҥлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.11.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатында, ҽлеге регламентның 

3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) тҿзҽтелгҽн документны, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (вҽкалҽтле 



 

вҽкилдҽн) техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирҽ 

яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, бҥлеккҽ техник хата булган документ оригиналын 

тҽкъдим иткҽндҽ, почта аша (электрон почта аша) документ алу мҿмкинлеге 

турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза 

алганнан соң, ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 



 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 

ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 

башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Кайбыч муниципаль 

районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

 

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



 

челтҽре, Кайбыч муниципаль районының рҽсми сайты аша җибҽрелергҽ мҿмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 

җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 

тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ. 

Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала: 

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

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

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 

бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 1) шикаятьне, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн документларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, шулай ук 

башка рҽвешлҽрдҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 

 



 

 



 

Кушымта  №1 

 

    
(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 

  кемнҽн:   
(  юридик зат исеме   – тҿзелеш, капиталь ремонт яки реконструкция 

планлаштыручы  застройщик, 

  

 
  

 

ИНН; юридик һҽм   почта адресы; 

 
Җитҽкче Ф.И.А.и.  ; телефоны; 

 
Банк  реквизитлары (  банк исеме, р/с, к/с, БИК)) 

 

Тӛзелешкә рӛхсәт бирү турында  

ГАРИЗА 
 

Тҿзелешкҽ/реконструкциягҽ рҿхсҽт бирҥегезне сорыйм  
(кирҽклесенҽ сызарга) 

(  объект атамасы) 

  _______________________________________________________________адресы буенча җир кишҽрлеге    
( , район, урам, участок номеры) 

 

 
 

 ______________________________________ ай срок белҽн. 
 

Тҿзелеш  (реконструкция)    от “  ”    №  
     (  документ исеме )   

нигезендҽ башкарылачак . 

Җирне куллану хокукы       __________________________________  (  документ атамасы) бирелгҽн. 
 от “  ”  г. №  

Объект тҿзелеше  проект  документациясе     
 

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

 
Җитҽкче Ф.И.О.  , телефон номеры, банк реквизитлары 

 
(  банк исеме, р/с, к/с, БИК)) 

  проект  эшлҽрен башкару хокукы булган     

 
(  документ һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле оешма исеме) 

  “  ”  г. №  

 Эшлҽнде һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

кызыксынган оешмалар һҽм архитектура 

һҽм шҽһҽр тҿзелеше  органнары белҽн 

килештерелгҽн.    

  

–   Дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе алынган    №  

   “  ”  г. 

– җир кишҽрлеге планлаштыру схемасы   килештерелгҽн  
 

   №   “  ”  ел 
(  организация исеме )        

Проект –смета  документациясе расланган     
 

    №    “  ”  ел 

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат бирҽбез: 

Тҿзелешне   (реконструкция, капиталь  ремонт ) финанслау застройщик  тарафыннан башкарылачак   
(банк  реквизитлары ,  счет номеры) 



 

Эшлҽр подрядчылык (хуҗалык)  ысулы белҽн    
 

  “  ”  20  ел    

 Номерлы килешҥ нигезендҽ  
( рганизация исеме, ИНН,  

 
Юридик һҽм   почта адресы, җитҽкче Ф.И.А.и.  , телефон номеры,  

 
Банк  реквизитлары (  банк атамасы, р/с, к/с, БИК)) 

  Тҿзелеш-монтаж эшлҽре башкару хокукы     
 

 
( документ һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле    организация исеме) 

беркетелгҽн. 
 

  “  ”  ел  №  

 

Эшлҽрне башкаручы итеп       “  ”  ел № Приказ белҽн  

    
(вазыйфасы, фамилия, исем, атасы исеме) 

билгелҽнгҽн. 
 

Килешҥ нигезендҽ тҿзелеш  контроле гамҽлгҽ 

ашырылачак.      “  ” ел   №  

  

 
(оешма исеме, ИНН, җитҽкченең юридик һҽм  

 
почта адресы, Ф.И.А.и., телефон номеры, банк   

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

  заказчы (застройщик) функциялҽрен башкару ныгытылган   
 

 
(документ һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле    организация исеме) 

№    “  ”   ел 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:: 

1) ҽгҽр кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса, хокук билгелҽҥче  

документларның кҥчермҽлҽре; 

2) проект докумертациясендҽге документлар: 

а) аңлатма язуы; 

б)  җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планында кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥмат нигезендҽ эшлҽнгҽн 

планлаштыру схемасы, капиталь тҿзелеш объектын, подъездларны һҽм аңа керҥ урыннарын, ачык 

сервитутлар чиклҽрен, археологик мирас объектларын урнаштыру урыннарын билгелҽҥ белҽн; 

в) линия объектының территорияне планлаштыру буенча документлар составында расланган линия 

объектларына карата кызыл линия чиклҽрендҽ урнашуын раслый торган җир кишҽрлеген планлаштыру 

схемасы; 

г)  архитектура документлары; 

д) инженерлык җиһазлары турында мҽгълҥмат, инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең, 

проектлана торган капиталь тҿзелеш объектын инженерлык-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ тоташтыру 

(технологик тоташтыру) урыннарын билгелҽп, җыелма планы;                 

е) капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥне оештыру проекты; 

ж) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен сҥтҥ яки демонтажлау эшлҽрен оештыру 

проекты; 

 3)  Капиталь  тҿзелеш  объекты хокук иялҽренең барысының да ризалыгы.   

 

  Индивидуаль   тҿзелеш объектын тҿзегҽндҽ, ҥзгҽртеп корганда:  

1)ҽгҽр кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса, хокук билгелҽҥче  

документларның кҥчермҽлҽре; 

2)Индивидуаль  тҿзелеш объектын урнаштыру урынын кҥрсҽтеп җир кишҽрлеген оештыруны 

планлаштыру схемасы. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайту турындагы гариза, кҥпфатирлы 

йортны һҽм (яки) кҥчемсез мҿлкҽтнең бҥтҽн объектларын ҿлешлҽп тҿзҥ ҿчен 



 

гражданнарның һҽм юридик затларның акчаларын ҿлешлҽп тҿзҥдҽ катнашу килешҥе 

нигезендҽ торак урынын, гражданнарның һҽм юридик затларның акчаларын җҽлеп итҥче 

тҿзҥчегҽ тапшырыла икҽн, мондый гаризага, ҿлешлҽп тҿзҥдҽ катнашу шартнамҽсе буенча 

торак урынын тапшыру буенча йҿклҽмҽлҽне тиешенчҽ ҥтҽгҽн ҿчен, банкның 

поручительлеге килешҥе яки кҥпфатирлы йортны һҽм (яки) кҥчемсез мҿлкҽтнең бҥтҽн 

объектларын ҿлешлҽп тҿзҥ ҿчен, һҽм (яисҽ) кҥчемсез мҿлкҽтнең бҥтҽн объектларын 

(тҿзҥче) ҿлешле тҿзҥ ҿчен акчалар җҽлеп итҽ торган оешмалар исемлегенҽ ҥзгҽрешлҽр 

кертҥ хакында " Татарстан Республикасы законы проекты. 

  

Соратып алганда докуменларның кҥчерелмҽлҽренең тҿп нҿсхҽлҽрен тапшырырга ризалык бирҽм. 

Ҽлеге гаризада теркҽлгҽн мҽгълҥматларда ҥзгҽркшлҽр булган очракта хҽбҽр итҽчҽкмен. 

  
(вҽкалҽтле орган атамасы) 

 

 
 

     
(вазыйфа)  (имза)  (Ф.И.А.и.) 

 

“  ”  20  ел 



 

Кушымта №2 

  

Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак  

коммуналь хуҗалык министрлыгының 

2015 елның 19 февралендҽге 117/пр 

номерлы боерыгына 1 нче кушымта 

ТӚЗЕЛЕШКӘ РӚХСӘТ ФОРМАСЫ    

 
                                     Кемгә _________________________________ 

                                             (  застройщик атамасы 

                                     ______________________________________ 

                                     (фамилия, исем, отчество -   гражданнар ӛчен, 

                                     ______________________________________ 

                                       Оешманың тулы исеме -   

                                     ______________________________________ 

                                     юридик затларга),   почта индексы, 

                                     ______________________________________ 

                                       адресы, электрон  почта адресы)   

 

                                 Тӛзелешкә РӚХСӘТ 

 

Дата ________________                              N ________________   

 

___________________________________________________________________________ 

      ( вәкаләтле башкарма хакимият   федераль  органы   яки Россия   Федерациясе 

субъекты башкарма хакимият   органы   исеме, 

___________________________________________________________________________ 

  яки тӛзелешкә рӛхсәт бирүче җирле үзидарә органы.     Атом  энергиясе буенча 

"Росатом" дәүләт корпорациясе 

Россия Федерациясе  Шәһәр тӛзелеше   кодексының   51 статьясы нигезендә рӛхсәт бирә :      

  

 

1. Капиталь  тҿзелеш  объекты  тҿзҥ    

  

Капиталь  тҿзелеш  объекты реконструкциялҽҥ        

  

мҽдҽни мирас объектларын саклау белҽн бҽйле эшлҽр      

  линияле объект тҿзелеше (линияле объект тҿзелеше составына керҥче  капиталь  

тҿзелеш  объекты)   

 

линияле объект тҿзелеше реконструкциясе   (линияле объект тҿзелеше составына 

керҥче  капиталь  тҿзелеш  объекты)   

2. проект  документациясе нигезендҽ капиталь  

тҿзелеш (этабы)  объекты исеме     

 

  проект  документациясенҽ экспертиза уңай 

бҽялҽмҽсен биргҽн оешма исеме,  Россия 

Федерациясе законнарында каралган 

очракларда дҽҥлҽт экологик   экспертизасының 

уңай бҽялҽмҽсе боерыгы реквизитлары    

 

consultantplus://offline/ref=CF33864828C35E47EAFEAA944A1669D233DF9EBBA4DA9DEB0ABDBD792375EC3C88AEA375120FJ6M


 

проект  документациясенҽ экспертиза уңай 

бҽялҽмҽсе теркҽҥ  номеры һҽм бирҥ  датасы  

һҽм Федерациясе законнарында каралган 

очракларда дҽҥлҽт экологик   экспертизасының 

уңай бҽялҽмҽсе боерыгы реквизитлары    

 

3. Капиталь  тҿзелеш  объекты урнашкан яки 

урнашачак  җир кишҽрлеге (җир кишҽрлеклҽре)  

кадастр  номеры     

 

Капиталь  тҿзелеш  объекты урнашкан яки 

урнашачак  җир кишҽрлеге кадастр  кварталы 

(кадастр  кварталлары) номеры     

 

реконструкциялҽнҽ торган капиталь  тҿзелеш  

объекты кадастр  номеры  

 

3.1. җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше тур. 

мҽгълҥматлар      

 

3.2. территория  планировкасы проекты һҽм  

межалау проекты тур. мҽгълҥматлар      

 

3.3. мҽдҽни мирас объектын саклау эшлҽрен  Тҿзҥ, 

реконструкциялҽҥ планлаштырыла торган 

Капиталь  тҿзелеш  объекты тур. мҽгълҥматлар          

 

4. Ҽгҽр мҽдҽни мирас объектын саклау эшлҽрен  башкарганда мондый объект 

ышанычлылыгы һҽм иминлегенең конструктив һҽм башка характеристикаларына 

кагылса, капиталь  тҿзелеш  объекты, мҽдҽни мирас объектын тҿзҥгҽ кагылышлы   

проект  характеристикалары   :   

  проект  документациясенҽ туры килҽ торган милек комплексына керҥче капиталь  

тҿзелеш  объекты исеме:   

Гомуми мҽйдан 

(кв. м): 

 Кишҽрлек мҽйданы (кв. м):  

кҥлҽме(куб. м):  Шул исҽптҽн җир асты 

ҿлеше (куб.): 

 

Катлар саны   

(шт.): 

 биеклеге (м):  

Җир асты катлары 

(шт.): 

 сыешлылыгы (чел.):  

Тҿзелеш мҽйданы 

(кв. м): 

 

Башка 

кҥрсҽткечлҽр  : 

 

5.   объект урнашу   адресы :  

   



 

6.   линияле объектның кыскача проект  характеристикалары : 

 

Категория (класс):  

дҽвамлылыгы:  

  

егҽрлеге (ҥткҽрҥ мҿмкинлеге, йҿк ҽйлҽндерҥе, 

хҽрҽкҽт интенсивлыгы): 

 

  

Тибы (КЛ, ВЛ, КВЛ),   электр тапшыру 

линиялҽре кҿчҽнеше дҽрҽҗҽсе 

 

Куркынычсызлыкка тҽэсир итҥче Перечень 

конструктив  элементлар исемлеге: 

 

  

Башка кҥрсҽткечлҽр:  

  

 
Әлеге рӛхсәтнең гамәлдә булу срогы -   "__" ___________________ 20__ е. кадәр 

нигезендә 

____________________________________      _________   _____________________ 

  (тӛзелешкә рӛхсәт бирүче орган вәкаләтле       (имза)   (расшифровка) 

 затының вазыйфасы)           

"__" _____________ 20__ ел 

 

М.У. 

 

Әлеге рӛхсәтнең гамәлдә булу срогы   "__" ____________ 20__ е. кадәр озынайтылды. 

 

____________________________________      _________   _____________________ 

  (тӛзелешкә рӛхсәт бирүче                (имза)       (расшифровкасы) 

   орган Заты    вазыйфасы) 

 

"__" _____________ 20__ ел 

 

М.У. 

 

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

 



 

Кушымта №3. 
Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 
 башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  

________________________ 
________________________________________________                           

________________________                                                                                                                                                             
 

Техник хатаны тӛзәтү турында гариза 
Сездҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
____________________________________________________________________ 
(Кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

Язылган:______________________________________________________________ 
Дҿрес мҽгълҥмат:___________________________________________________________ 
 

 Җибҽрелгҽн хатаны тҿзҽтҥегезне сорыйм: 
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгҽн очракта мондый карарны 
җибҽрҥегезне тҥбҽндҽге юл белҽн җибҽрҥегезне сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________________ 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта аша тҥбҽндҽге адрес буенча: 
______________________________________________________________________ 

Шҽхсҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны җыю, 
системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, 
шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ 
кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, раслыйм. 



 

Минем шҽхесемҽ кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгҽн мҽгълҥматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып 
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 
килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълҥматлар кҥрсҽтелгҽн. 
 Телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: 
_______________________. 
______________ _________________ ( ________________) 
 (дата) (имза) (Ф. И. О.) 

 

 

Кушымта 

(белешмҽ)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә тотучы вазыйфаи затларның  

реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитҽкчесе 

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

 Башкарма комитет эшлҽре 

белҽн идарҽ 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                         

2019е. 29 маендагы 254 номерлы карарына     

                     Кушымта №5 

 

Хәбәрнамәдә күрсәтелгән планлаштырылган шәхси тӛзелеш объекты яки бакча йортының күрсәтелгән 

параметрларга  туры килү (туры килмәве) һәм шәхси тӛзелеш объекты яки бакча йортының җир кишәрлегенә 

урнаштыру мӛмкинлеге (мӛмкин булмавы) турында хәбәрнамә юллау буенча муниципаль хезмәт  күрсәтү 

административ  регламенты     

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга таба – Регламент) шҽхси торак тҿзелеше объекты 

яисҽ бакча йорты параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга һҽм шҽхси торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын җир 

кишҽрлегендҽ урнаштыруның рҿхсҽт ителҥе планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽннҽргҽ туры килҥе 

турында яисҽ шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга һҽм (яки) 

шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йортының җир кишҽрлегендҽ урнаштыруның рҿхсҽт ителмҽве планлаштырылган 

тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽннҽргҽ туры турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

 1.2. Хезмҽт кҥрсҽтҥ алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба – гариза бирҥче).  

1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба – 

Башкарма комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 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:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Ял, тҽнҽфес һҽм ашау вакытлары эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шҽхесне билгелҽҥче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мҽгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” челтҽре адресы: (алга таба –   «Интернет» 

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥматны алып була:  

 

1) Гариза бирҥчелҽр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  мҽгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган 

мҽгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хҽбҽр ителҽ.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтҽре аша (http://kaybici.tatarstan.ru/); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында (http://uslugi. tatar.ru/);  

 4 Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында (http:// www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бҥлектҽ): 

-  телдҽн мҿрҽҗҽгать – шҽхси яки телефоннан; 

 - язмача (шулай ук электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать – почта аша кҽгазьдҽ, электрон почта аша. 



 

1.3.4 Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥмат бҥлек белгече тарафыннан муниципаль район сайтында һҽм 

Башкарма комитет бинасындагы  стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽтлҽр тҥбҽндҽге законнар нигезендҽ кҥрсҽтелҽ: 

2004 елның 29 декабрендҽге 190-ФЗ номерлы Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга таба – РФ ШТК) (Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 03.01.2005, 1нче номер (1 кисҽк), 16 мад.);  

2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Россия Федерациясе җир кодексы (алга таба – РФ ҖК) (Россия Федерациясе 

законнар җыелмасы, 29.10.2001, 44нче номер, 4147 мад.);  

«Россия Федерациясендҽ архитектура эшчҽнлеге турында» 1995 елның 17 ноябрендҽге 169-ФЗ номерлы Федераль Закон 

(алга таба – 169-ФЗ номерлы Федераль Закон) (Россия Федерациясе законнар җыелмасы, 20.11.1995, 47нче номер, 4473 

мад.);  

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон (алга таба – 131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2003 елның 6 

октябрендҽге 40нчы номерлы 3822 маддҽсе);  

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы 31нчы 

номерлы 4179 мад.);  

«Шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты объекты тҿзелешенҽ яки реконструкциялҽҥгҽ кирҽк булган хҽбҽрнамҽ формаларын 

раслау турында» 2018 елның 19 сентябрендҽге 591/пр номерлы Россиянең тҿзелеш министрлыгы боерыгы (алга таба – 

591/пр номерлы боерык) (Хокукый мҽгълҥматының рҽсми интернетпорталы, http://www.pravo.gov.ru,28.09.2018);  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасының 2004 елның 3 

августындагы 155-156 номерлары); 

15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

Уставы (алга таба  – Устав); 

http://www.pravo.gov.ru,28.09.2018/


 

  13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч муниципаль районы  Башкарма комитеты 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   БК турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

  20.06.2014 №296 Башкарма комитет житҽкчесенең бҥлек турында расланган нигезлҽмҽсе; (алга таба – бҥлек турында 

Нигезлҽмҽ); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан расланган эчке хезмҽт тҽртибе турында кагыйдҽлҽр. 

(алга таба – Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

- гариза бирҥче – физик яисҽ юридик затлар (дҽҥлҽт органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, дҽҥлҽт 

бюджеттан тыш фондлары органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле ҥзидарҽ 

органнарыннан тыш) яисҽ Идарҽгҽ телдҽн, язма яки электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорату белҽн 

мҿрҽҗҽгать иткҽн вҽкалҽтле вҽкиллҽр; 

- тҿзҥче – ҥзенҽ караган җир кишҽрлегендҽ капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау, 

шулай ук инженерлык  злҽнҥлҽрен ҥтҽҥ, ҽлеге объектларны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау ҿчен проект  

документларын ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыручы физик яки юридик зат; 

- техник заказчы – тҿзҥче тарафыннан вҽкалҽтле һҽм тҿзҥче исеменнҽн инженерлык эзлҽнҥлҽрен ҥтҽҥ турында, проект 

документларын ҽзерлҽҥ, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау турында килешҥлҽр 

тҿзҥче, ҽлеге эш тҿрлҽрен башкару ҿчен биремнҽр ҽзерлҽҥче, кҥрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен башкару ҿчен кирҽк булган 

инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаручы һҽм (яки) проект документларын ҽзерлҽҥче, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, 

реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау эшлҽрен башкаручы затларга материаллар һҽм документлар тапшыручы, проект 

документациясен раслаучы, капиталь тҿзелеш объектын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле документларны 

имзалаучы, ҽлеге Кодекста каралган башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыручы, профессиональ нигездҽ эш итҥче физик зат яки 

юридик зат. 

Тҿзҥче техник заказчы функциялҽрен мҿстҽкыйль рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырырга 

хокуклы; 



 

- дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыны – Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽтенең «Дҽҥлҽт һҽм  муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥп функцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен 

раслау турында»2012 елның 22 декабрендҽге 1376нчы номерлы карары белҽн расланган; дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ, Татарстан Республикасы 

муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгенең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис); 

техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар 

(муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) документтагы мҽгълҥмат нигезендҽ кертелгҽн мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ китергҽн хата 

(ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата  ки шуның кебек хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза астында планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ 

аңлашыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

   

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ исеме 

  

  

Хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн планлаштырылган шҽхси 

тҿзелеш объекты яки бакча йортының кҥрсҽтелгҽн 

параметрларга  туры килҥ (туры килмҽве) һҽм шҽхси 

тҿзелеш объекты яки бакча йортының җир кишҽрлегенҽ 

урнаштыру мҿмкинлеге (мҿмкин булмавы) турында 

хҽбҽрнамҽ юллау 

 РФ ТК 25-29 ст 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле 

ҥзидарҽ башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 

тасвирламасы 

Хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн планлаштырылган шҽхси 

тҿзелеш объекты яки бакча йортының кҥрсҽтелгҽн 

параметрларга  туры килҥ (туры килмҽве) һҽм шҽхси 

тҿзелеш объекты яки бакча йортының җир кишҽрлегенҽ 

урнаштыру мҿмкинлеге (мҿмкин булмавы) турында 

хҽбҽрнамҽ 

Хҽбҽрнамҽне карамыйча кире кайтару 

РФ ТК 26 ст. 5 п. 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥ зарурлыгын 

Объект параметрларының туры килҥе (килмҽве) турында 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ – хҽбҽрнамҽ бирҥ кҿнен кертеп, җиде 

кҿн. 

Типлаштырылган архитектура карары нигезендҽ федераль 

 РФ РФ ШТК 51.1 мад. 7 к. 



 

исҽпкҽ алып, туктатылу 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белҽн 

каралган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып 

тору срогы 

яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе 

чиклҽрендҽге шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты 

объекты тҿзелеш яки реконструкциялҽҥ объекты 

параметрларына туры килҥе (килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ 

җибҽрҥ - хҽбҽрнамҽ бирҥ кҿнен кертеп, 20 кҿн. 

Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне 

карамыйча кире кайтару – ҿч кҿн 

 2.5. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге  

  

 

I. Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча 

йортын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ максатларында 

тҿзҥче җибҽрҽ: 

Тҥбҽндҽге мҽгълҥматлар кертелгҽн планлаштырылган 

тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ 

1) фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган 

очракта), тҿзҥченең яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы 

документ реквизитлары (физик затларга); 

2) тҿзҥченең исеме һҽм урнашу урыны (юридик зат ҿчен), 

шулай ук юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында 

юридик затның дҽҥлҽт теркҽве турында язуның дҽҥлҽт 

теркҽҥ номеры һҽм салым тҥлҽҥченең идентификацион 

номеры, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик зат булган 

очрактан тыш; 

3) җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), 

җир кишҽрлегенең урнашу адресы яки тасвирламасы; 

4) тҿзҥченең җир кишҽрлегенҽ хокукы турында 

мҽгълҥматлар, шулай ук җир кишҽрлегенҽ башка  

затларның хокуклары турында мҽгълҥматлар (мондый 

затлар булганда); 

5) җир кишҽрлеген һҽм капиталь тҿзелеш объектын 

 РФ ШТК 51.1 мад. 1,3 к. 

 



 

(шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты) рҿхсҽт 

ителгҽн куллану тҿре турында мҽгълҥматлар); 

6) аларны тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ максатларында, 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ бирелгҽн 

шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты 

планлаштырылган параметрлары турында, шул исҽптҽн 

җир кишҽрлеге чиклҽреннҽн ичигенҥ турында 

мҽгълҥматлар; 

7) шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты 

мҿстҽкыйль кҥчемсез милек объектларына бҥлҥгҽ 

билгелҽнмҽгҽнлеге турында мҽгълҥмат; 

8) почта адресы һҽм (яки) тҿзҥче белҽн элемтҽгҽ керҥ 

ҿчен электрон почта адресы; 

9) тҿзҥчегҽ шҽһҽр тҿзелеше кодексының 7 кисҽгендҽге 2 

пунктында һҽм 8 кисҽгендҽге 3 пунктында каралган 

хҽбҽрнамҽлҽрне юллау ысулы. 

Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ теркҽлҽ: 

1) ҽгҽр аңа хокуклар Бердҽм дҽҥлҽт реестрында 

теркҽлмҽгҽн очракта, җир кишҽрлегенҽ хокук билгелҽҥче 

документлар; 

2) планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзҥче 

вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта,тҿзҥче вҽкиленең 

вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ; 

3) тҿзҥче чит ил юридик зат булса, чит ил законнары 

нигезендҽ, юридик затның дҽҥлҽт теркҽве турындагы 

документларының рус теленҽ расланган тҽрҗемҽсе; 

4) РФ ШТК 51.1 маддҽсенең 5 ҿлешендҽ каралган 

очрактан тыш, ҽгҽр шҽхси торак тҿзелешен яки бакча 

йорты объектын тҿзелеш яки реконструкциялҽҥ федераль 



 

яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе 

чиклҽрендҽ планлаштырылса, шҽхси торак тҿзелеше 

объектының яки бакча йортының тышкы кыяфҽтен 

тасвирлау. 

Шҽхси торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының 

тышкы кыяфҽтен тасвирлау ҥз эченҽ текст формасында 

тасвирлау һҽм график тасвирлауны ала. 

Шҽхси торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының 

тышкы кыяфҽтенең текст формасындагы тасвирламасы 

шҽхси торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объекты 

параметрларын, аларның тышкы кыяфҽтенең тҿсле 

чишелешен, шҽхси торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча 

йортының тышкы кыяфҽтен билгели торган тҿзелеш 

материалларын ҥз эченҽ ала, шулай ук капиталь тҿзелеш 

объектының архитектур карарларына талҽплҽр буларак 

шҽһҽр тҿзелеше Регламенты белҽн билгелҽнгҽн шҽхси 

торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының башка 

характеристикаларын тасвирлау. График тасвирламасы 

булып,шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча 

йортының фасадын һҽм конфигурациясен дҽ кертеп, 

шҽхси торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының 

тышкы кыяфҽте тора. 

II. Типлаштырылган архитектура карары нигезендҽ, 

шҽхси торак тҿзелешен яки бакча йорты объектын 

федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек 

территориясе чиклҽрендҽ тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ 

максатларында тҿзҥче җибҽрҽ: 

1. Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ, 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ 



 

типлаштырылган архитектура карары кҥрсҽтелҽ. Бу 

очракта планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ 

индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча 

йортының тышкы кыяфҽтен тасвирлау кушымтасы талҽп 

ителми. 

Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ теркҽлҽ: 

1) җир кишҽрлегенҽ хокуклар Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез 

милек реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир кишҽрлегенҽ 

хокук билгелҽҥче документлар; 

2) планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзҥче 

вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта, тҿзҥче вҽкиленең 

вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ; 

3) тҿзҥче чит ил юридик зат булса, чит ил законнары 

нигезендҽ, юридик затның дҽҥлҽт теркҽве турындагы 

документларының рус теленҽ расланган тҽрҗемҽсе; 

III. Шҽхси торак тҿзелешен яки бакча йорты объектын 

федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек 

территориясе чиклҽрендҽ тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ 

максатларында (ҽгҽр типлаштырылган архитектура 

карарына кҥрсҽтмҽлҽр булмаса) тҿзҥче җибҽрҽ: 

1. Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ 

Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ теркҽлҽ: 

1) җир кишҽрлегенҽ хокуклар Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез 

милек реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир кишҽрлегенҽ 

хокук билгелҽҥче документлар; 

2) планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзҥче 

вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта, тҿзҥче вҽкиленең 

вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ; 

3) тҿзҥче чит ил юридик зат булса, чит ил законнары 



 

нигезендҽ, юридик затның дҽҥлҽт теркҽве турындагы 

документларының рус теленҽ расланган тҽрҗемҽсе; 

4) Ҽгҽр шҽхси торак тҿзелешен яки бакча йорты объектын 

тҿзелеш яки реконструкциялҽҥ федераль яисҽ региональ 

ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ 

планлаштырылса, шҽхси торак тҿзелеше объектының яки 

бакча йортының тышкы кыяфҽтен тасвирлау. 

Планлаштырылган тҿзелеш параметрларын яисҽ 

объектны реконструкциялҽҥне ҥзгҽртҥ максатларында 

тҿзҥче җибҽрҽ: 

1. Параметрларны ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ. 

Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ теркҽлҽ: 

1) җир кишҽрлегенҽ хокуклар Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез 

милек реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир кишҽрлегенҽ 

хокук билгелҽҥче документлар; 

2) планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзҥче 

вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта, тҿзҥче вҽкиленең 

вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ; 

3) тҿзҥче чит ил юридик зат булса, чит ил законнары 

нигезендҽ, юридик затның дҽҥлҽт теркҽве турындагы 

документларының рус теленҽ расланган тҽрҗемҽсе; 

4) Ҽгҽр шҽхси торак тҿзелешен яки бакча йорты 

объектын тҿзелеш яки реконструкциялҽҥ федераль 

яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе 

чиклҽрендҽ планлаштырылса, шҽхси торак тҿзелеше 

объектының яки бакча йортының тышкы кыяфҽтен 

тасвирлау. 

Хҽбҽрнамҽлҽр шҽхси мҿрҽҗҽгать аша тҿзелешкҽ рҿхсҽт 

бирҥгҽ вҽкалҽтле җирле ҥзидарҽ органына, шул исҽптҽн 



 

кҥпфункцияле ҥзҽк аша, кҽгазьдҽ бирелергҽ мҿмкин, яисҽ 

почта аша тапшыру турында хҽбҽрнамҽ белҽн яки дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша 

җибҽрелҽ ала.  

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

кҥрсҽтергҽ хокуклы хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге, мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ органы 

яисҽ ҽлеге документлар 

карамагында булган оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

тҥбҽндҽгелҽр барлыкка килҽ: 

Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ яисҽ 

планлаштырыла торган тҿзелеш параметрларын 

ҥзгҽртҥ яки объектны реконструкциялҽҥ турында 

хҽбҽрнамҽ кергҽндҽ ведомствоара хезмҽттҽшлек 

кысаларында барлыкка килҽ: 

Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ 

(кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында 

һҽркем алырлык мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган). 

Федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек 

территориясе чиклҽрендҽ планлаштырылган тҿзелеш 

объекты турында хҽбҽрнамҽ кергҽндҽ: 

федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек 

территориясе чиклҽрендҽ урнашкан территориаль зонага 

карата шҽһҽр тҿзелеше регламенты белҽн билгелҽнгҽн 

шҽхси торак тҿзелеше объекты һҽм бакча йортының 

тышкы кыяфҽте кҥрсҽтелгҽн тасвирламасы тарихи 

җирлекне саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш 

объектларының 

архитектура карары талҽплҽренҽ туры килҥе яки 

туры килмҽве турында хҽбҽрнамҽ. 

 Гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны 

алу ысуллары һҽм тҽкъдим итҥ тҽртибе ҽлеге 

регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

 



 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган 

югарыда аталган документларны талҽп итҥ тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итҥченең югарыда кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥмат-

ларны ҥз эченҽ алган документларны тапшырмау гариза 

бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып 

тормый 

2.7.  Норматив хокукый акт-

ларда каралган очракларда ки-

лештерҥ хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

талҽп ителгҽн һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тара-

фыннан гамҽлгҽ ашырыла 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнары (җирле ҥзидарҽ 

органнары) һҽм аларның 

структур бҥлекчҽлҽре 

исемлеге 

Килештерҥ талҽп ителми  

2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽн 

баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

1)Документларны тиешле булмаган зат тарафыннан 

тапшыру. 

2)Тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 

2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 

килмҽве. 

3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн документларда 

алдан сҿйлҽшенмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген 

бертҿрле аңларга комачаулаучы бозулар булу. 

4) Документларны тиешле органга тапшырмау 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган 

Хҽбҽрнамҽ җибҽргҽндҽ баш тарту нигезлҽре: 

  РФ ТК, 27 ст., п.1 



 

бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

 

1) Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 

кҥлҽмдҽ тҥгел, йҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) 

документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган 

мҽгълҥмат бар; 

2) Документларның җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше 

планы талҽплҽренҽ, шулай ук рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, 

реконструкциянең чик параметрларыннан читкҽ 

тайпылуга рҿхсҽт ителгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве; 

3) Ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

ҥз инициативасы буенча тапшырылмаган булса, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм 

(яки) мҽгълҥмат булмавы турында таныклаучы 

ведомствоара соратуга дҽҥлҽт хакимияте органыннан, 

җирле ҥзидарҽ органыннан яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органы, 

җирле ҥзидарҽ органы оешмасының ведомство 

карамагындагы органыннан җавап 

килҥ 

4) Федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек 

территориясе чиклҽрендҽ урнашкан территориаль зонага 

карата шҽһҽр тҿзелеше регламенты белҽн билгелҽнгҽн 

шҽхси торак тҿзелеше объекты һҽм бакча йортының 

тышкы кыяфҽте кҥрсҽтелгҽн тасвирламасы һҽм капиталь 

тҿзелеш 

объектының проект документлары бҥлеге тарихи җирлек-

не саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш объектлары-

ның архитектура карары талҽплҽренҽ туры килмҽве 

турында нҽтиҗҽнең дҽҥлҽт органының мҽдҽни мирас 

объектларын саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле вҽкиленнҽн 

керҥе  



 

2.10. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр ҿчен алына торган 

дҽҥлҽт пошлинасы яисҽ башка 

тҥлҽҥ алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре, мондый тҥлҽҥ 

кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы 

турында 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  

2.11. Хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ 

алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре, шул исҽптҽн 

мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 

исҽплҽҥ методикасы турында 

мҽгълҥматны да кертеп 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

  

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты 

Чират булган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ 

гариза бирҥ вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук 

нҽтиҗҽсен алу вакыты  да 15 минуттан артмый. 

Ҽлеге регламент белҽн 

билгелҽнгҽн 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. Ял (бҽйрҽм) 

кҿнендҽ электрон формада кергҽн сорату ял (бҽйрҽм) кҿне 

 



 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты. 

артыннан килгҽн эш кҿнендҽ теркҽлҽ 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирҥчелҽрне кҿтҥ һҽм 

кабул итҥ урынына, шул 

исҽптҽн ҽлеге объектларның 

инвалидлар ҿчен ҥтемлелеген 

тҽэмин итҥгҽ, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм мульти-

медияле мҽгълҥмату урнашты-

ру һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ 

талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

кҥрсҽткечлҽре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 

хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

Хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥмат булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 

характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 

чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

 



 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт 

алу мҿмкинлеге, Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

барышы турында мҽгълҥмат 

алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникацион 

технологиялҽр куллану белҽн 

дҽ 

карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. 

Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн 

билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирҥне, документлар кабул 

итҥне һҽм бирҥне КФҤ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 

мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан сайтта, дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ. 

2.16. Электрон формада 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 

электрон формада алу 

 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин. Ҽгҽр закон 

нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза 

электрон формада бирҥ каралган булса, гариза Татарстан 

 



 

 Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аша бирелҽ (http://uslugi.tatar.ru/) яки дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы 

(http:/ www.gosuslugi.ru/) 



 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 

аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә, күпфункцияле 

үзәгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны 

башкару үзенчәлекләре 

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау: 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен юллау. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр эзлеклелеге блок-схемасы 

2 нче кушымтада кҥрсҽтелгҽн. 

3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 

3.2.1. Гариза бирҥче Идарҽгҽ шҽхсҽн, телефон буенча һҽм электрон почта аша, 

муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 

хокуклы. 

Идарҽ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн муниципаль 

хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документлар составы, формасы һҽм башка сораулар буенча 

һҽм кирҽк булганда гариза бланкасын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле документлар составы, 

формасы һҽм хҽбҽрнамҽ алу буенча башка сораулар буенча консультация. 

Объект параметрларының туры килҥ (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, яисҽ ышанычлы зат аша планлаштырыла торган 

тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ (3 нче кушымта) тапшыра һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 

пункты нигезендҽ, КФҤ, КФҤнең еракта торучы эш урыны, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы, почта аша Идарҽгҽ тапшыра. 



 

Кҥрсҽтелгҽн документларны алганда, КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

документларны кабул итҥ датасы, бирелгҽн керҥ номеры, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакыты тамгасы белҽн бирелгҽн документларның 

кҥчермҽлҽре исемлеген тапшыра. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥне алып баручы Идарҽ белгече гамҽлгҽ ашыра: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

бирелҽн документларның кабул ителгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларны тиешле рҽсмилҽштерҥ, документларда чистартулар, 

ҿстҽҥлҽр,сызылган сҥзлҽр һҽм башка алдан сҿйлҽшенмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, Идарҽ белгече башкара: 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне кабул итҥне һҽм махсус журналда 

теркҽҥне; 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

яисҽ аның вҽкалҽтле затына җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, документларны 

кабул итҥне алып баручы Идарҽ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, кире кайтару 

сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ һҽм теркҽлгҽн 

документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне һҽм документларны кабул итҥ 15 

минут эчендҽ; 

теркҽҥ гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ;  

Каралмаган планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне һҽм документларны 

кайтарып бирҥ кергҽннҽн соң бер эш кҿне эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ, яисҽ аның вҽкалҽтле 

затына җибҽрелгҽн планлаштырылган тҿзелеш турында кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн 

хҽбҽрнамҽ яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ 

һҽм документларны кире җибҽрҥ. 

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе планлаштырылган тҿзелеш турында 

хҽбҽрнамҽне карый, башкаручыны билгели һҽм документларны Идарҽгҽ җибҽрҽ.  

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн  

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 



 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.4.1. Идарҽ белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы (алга таба – 

ВЭХС) аша Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан (кҥчемсез милек объектына 

теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган) ҿземтҽ 

бирҥ турында соратып алуны электрон формада җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура Идарҽгҽ документлар кергҽн вакыттан 

алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: ВЭХС аша җибҽрелгҽн сорату. 

3.4.2. ВЭХС аша кергҽн сорату нигезендҽ, мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥче белгечлҽр 

соратып алына торган документларны (мҽгълҥматны) бирҽлҽр яисҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҽлҽр (алга таба - баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура документлар (белешмҽлҽр) бирҥ 

турында сорату кергҽн вакыттан ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Идарҽгҽ җибҽрелгҽн документлар (белешмҽлҽр) яки 

баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ. 

3.5.1. Ҽлеге Регламентның 2.9 пункты нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, Идарҽ белгече алынган документлар 

нигезендҽ: 

объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ проектын 

ҽзерли (4, 5 нче кушымта); 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын рҽсмилҽштерҽ; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имзалауга 

җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имза 

салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.5.2. Башкарма комитет җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) объект параметрларының туры 

килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽне раслый, имзалый, аны Башкарма 

комитет мҿһере белҽн раслый һҽм Идарҽ белгеченҽ җибҽрҽ. 

3.5.1-3.5.2 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар соратуга җавап 

кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



 

Процедураның нҽтиҗҽсе: объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) 

турында Идарҽгҽ җибҽрелгҽн хҽбҽрнамҽ. 

3.5.3. Ҽлеге регламентның 2.9 пункты нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булган очракта, Идарҽ белгече муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп баш тарту турында хат проектын ҽзерли. 

3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ. 

3.6.1. Идарҽ белгече: 

объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ терки; 

тҿзҥчегҽ планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ билгелҽнгҽн ысул белҽн 

объектның туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитет җитҽкчесе 

тарафыннан документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) 

турында җибҽрелгҽн хҽбҽрнамҽ. 

Капиталь тҿзелеш объектының типлаштырылган архитектур карары булган очракта, 

федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ шҽхси 

торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзегҽндҽ яки реконструкциялҽгҽндҽ 

объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ, 

яисҽ капиталь тҿзелеш объектының типлаштырылган архитектур карары 

булмаганда, федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе 

чиклҽрендҽ шҽхси торак тҿзелеше объектларын яки бакча йортын тҿзегҽндҽ яисҽ 

реконструкциялҽгҽндҽ объект параметрларына туры килҥе (туры килмҽве) турында 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ. 

3.7. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша, КФҤнең ерактан 

урнашкан эш урыны аша, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

аша шҽхси торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын планлаштырылган тҿзҥ яисҽ  

реконструкциялҽҥ параметрларын ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ бирҽ (6 нчы кушымта) 

һҽм Идарҽгҽ ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документлар тапшыра. 

3.7.2. мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

бирелгҽн документларның кабул ителгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерҥ, документларда чистартулар, 

ҿстҽҥлҽр, сызылган сҥзлҽр һҽм башка алдан сҿйлҽшенмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, Идарҽ белгече тҥбҽндҽгелҽрне башкара: 



 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне кабул итҥне һҽм махсус журналда 

теркҽҥне; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, бирелгҽн керҥ 

номеры, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн 

тапшырылган документларның исемлеге кҥчермҽсен тапшыра; 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне карауга Башкарма комитет 

җитҽкчесенҽ яисҽ аның вҽкалҽтле затына җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, документларны 

кабул итҥне алып баручы Идарҽ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, кире кайтару  

сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ һҽм теркҽлгҽн 

документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне һҽм документларны кабул итҥ 15 

минут эчендҽ; 

теркҽҥ гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ; 

каралмаган планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне һҽм документларны 

кайтарып бирҥ кергҽннҽн соң бер эш кҿне эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ, яисҽ аның вҽкалҽтле 

затына җибҽрелгҽн планлаштырылган тҿзелеш турында кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн 

хҽбҽрнамҽ яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ 

һҽм документларны кире җибҽрҥ. 

3.7.3. Башкарма комитет җитҽкчесе планлаштырылган тҿзелеш турында 

хҽбҽрнамҽне карый, башкаручыны билгели һҽм документларны Идарҽгҽ җибҽрҽ. 

 Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.8.1. Идарҽ белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы һҽм аларга 

тоташтырылган региональ ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы (алга 

таба – ВЭХС) аша электрон формада җибҽрҽ. 

Россия Федерациясе Росреестрына – Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан 

ҿземтҽ бирҥ турында сорату (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган); 

Мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле Татарстан Республикасы 

башкарма хакимияте органына - планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽр итҥ һҽм 



 

регламентның 2.5 п. II п. каралган очрактан тыш, аңа кушып бирелгҽн шҽхси торак 

тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының тышкы кыяфҽте тасвирламасы. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар Идарҽгҽ документлар кергҽн 

вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: ВЭХС аша юнҽлдерелгҽн сорату, документлар. 

3.8.2. Мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле Татарстан 

Республикасы башкарма хакимияте органы, регламентның 2.5 п. II п. каралган 

очрактан тыш, федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе 

чиклҽрендҽ урнашкан, территориаль зонага карата шҽһҽр тҿзелеше регламенты 

белҽн билгелҽнгҽн шҽхси торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының тышкы 

кыяфҽте тасвирламасы тарихи җирлекне саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш 

объектларының архитектура карарларына туры килҥе яки туры килмҽве турында 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар шҽхси торак тҿзелеше объектының 

яисҽ бакча йортының тышкы кҥренешен тасвирлау кергҽн мизгелдҽн ун эш кҿне 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Идарҽгҽ җибҽрелгҽн объектның тышкы кыяфҽте 

тасвирламасының туры килҥе яки туры килмҽве турында хҽбҽрнамҽ. 

3.8.3. ВЭХС аша кергҽн сорату нигезендҽ, мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥче белгечлҽр 

соратып алына торган документларны (мҽгълҥматны) бирҽлҽр яисҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҽлҽр (алга таба - баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура документлар (белешмҽлҽр) бирҥ 

турында сорату кергҽн вакыттан ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Идарҽгҽ җибҽрелгҽн документлар (белешмҽлҽр) яки 

баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 

3.9. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ. 

3.9.1. Идарҽ белгече алынган документлар нигезендҽ: 

объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ проектын 

ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын рҽсмилҽштерҽ; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имзалауга 

җибҽрҽ. 



 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имза 

салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.9.2. Башкарма комитет җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) объект параметрларының туры 

килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽне раслый, имзалый, аны Башкарма 

комитет мҿһере белҽн раслый һҽм Идарҽ белгеченҽ җибҽрҽ. 

3.9.1-3.9.2 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар соратуга җавап 

кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) 

турында Идарҽгҽ җибҽрелгҽн хҽбҽрнамҽ. 

3.10. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.10.1. Идарҽ белгече: 

объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ терки; 

тҿзҥчегҽ планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ билгелҽнгҽн ысул белҽн 

объектның туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитет җитҽкчесе 

тарафыннан документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) 

турында җибҽрелгҽн хҽбҽрнамҽ. 

Планлаштырылган тҿзелеш яисҽ объектны реконструкциялҽҥ параметрларын 

ҥзгҽрткҽндҽ объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) турында 

хҽбҽрнамҽ юнҽлдерҥ. 

 3.11. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.11.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша, КФҤнең ерактан 

урнашкан эш урыны аша, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

аша планлаштырылган тҿзҥ турында хҽбҽрнамҽ бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 

пункты нигезендҽ документлар тапшыра. Бирелгҽн документлар Идарҽгҽ җибҽрелҽ. 

3.11.2. Гаризалар кабул итҥне алып баручы Идарҽ белгече гамҽлгҽ ашыра: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

бирелҽн документларның кабул ителгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерҥ, документларда чистартулар, 

ҿстҽҥлҽр, сызылган сҥзлҽр һҽм башка алдан сҿйлҽшенмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, Идарҽ белгече башкара: 



 

 планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне кабул итҥне һҽм махсус журналда 

теркҽҥне; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, бирелгҽн керҥ 

номеры, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн 

тапшырылган документларның исемлеге кҥчермҽсен тапшыра; 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

яисҽ аның вҽкалҽтле затына карауга җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, документларны 

кабул итҥне алып баручы Идарҽ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, кире кайтару 

сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ һҽм теркҽлгҽн 

документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне һҽм документларны кабул итҥ 15 

минут эчендҽ; 

теркҽҥ гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ каралмаган планлаштырылган 

тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне һҽм документларны кайтарып бирҥ кергҽннҽн соң бер 

эш кҿне эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ, яисҽ аның вҽкалҽтле 

затына җибҽрелгҽн планлаштырылган тҿзелеш турында кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн 

хҽбҽрнамҽ яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ 

һҽм документларны кире җибҽрҥ. 

3.11.3. Башкарма комитет җитҽкчесе яки башка вҽкалҽтле вазыйфаи зат 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне карый, башкаручыны билгели һҽм  

документларны Идарҽгҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.12.1. Идарҽ белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы (алга таба - 

ВЭХС) аша электрон формада Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ 

бирҥ турында сорату (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында 

һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган) җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар Идарҽгҽ документлар кергҽн 

вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: ВЭХС аша юнҽлдерелгҽн сорату. 



 

3.12.2. ВЭХС аша кергҽн сорату нигезендҽ, мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥче белгечлҽр 

соратып алына торган документларны (мҽгълҥматны) бирҽлҽр яисҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура документлар (белешмҽлҽр) бирҥ 

турында сорату кергҽн вакыттан ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Идарҽгҽ җибҽрелгҽн документлар (белешмҽлҽр) яки 

баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 

3.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ. 

3.13.1. Алынган документлар нигезендҽ Идарҽ белгече: 

объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын рҽсмилҽштерҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн 

документ проектын килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имзалауга 

җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) 

имзалауга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.13.2. Башкарма комитет җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) объект параметрларының туры 

килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽне раслый, имзалый, аны Башкарма 

комитет мҿһере белҽн раслый һҽм Идарҽ белгеченҽ җибҽрҽ. 

3.5.1-3.5.2 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар соратуга җавап 

кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) 

турында Идарҽгҽ җибҽрелгҽн хҽбҽрнамҽ. 

3.14. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.14.1. Идарҽ белгече: 

объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ терки; 

тҿзҥчегҽ планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ билгелҽнгҽн ысул белҽн 

объектның туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитет җитҽкчесе 

тарафыннан документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: объект параметрларының туры килҥе (туры килмҽве) 

турында җибҽрелгҽн хҽбҽрнамҽ. 

3.15. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ. 



 

3.15.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ алу ҿчен КФҤгҽ, КФҤнең 

еракта урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.15.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤнең билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

расланган эш регламенты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.15.3. Муниципаль хезмҽт алуга КФҤннҽн документлар кергҽндҽ, процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤнҽ җибҽрелҽ. 

3.16. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.16.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган, документта техник хаталар 

табылган очракта, гариза бирҥче КФҤнҽ тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (1нче кушымта); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн 

документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза 

гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша), яисҽ Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм 

порталы яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче кҥпфункцияле ҥзҽк аша 

бирелҽ. 

3.16.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гариза кабул итҽ, теркҽлгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм аларны 

Идарҽгҽ тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: идарҽ белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм 

теркҽлгҽн гариза. 

3.16.3. Идарҽ белгече документларны карый һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында, ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм техник хата булган документның 

оригиналын мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилдҽн) алып, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) тҿзҽтелгҽн документны имзалатып шҽхсҽн бирҽ, яки мҿрҽҗҽгать 

итҥче адресына почта аша (электрон почта аша)  Идарҽгҽ техник хата булган 

документның оригиналын тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар ачыкланганнан яки 

телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 

ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 

башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 



 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Кайбыч муниципаль 

районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

 

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

челтҽре, Мамадыш муниципаль районының рҽсми сайты аша җибҽрелергҽ мҿмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 



 

җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 

тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ. 

Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала: 

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

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

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 

бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 1) шикаятьне, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн документларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, шулай ук 

башка рҽвешлҽрдҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 

 

 



 

Кушымта №1 

 
ФОРМА 

Шәхси торак тӛзелеше объекты яки бакча йорты 

планлаштырылган тӛзелеше яки реконструкцияләү турында хәбәрнамә 

 

«  »  20  ел 

 

 

 

(федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органының тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле заты исеме) 

  1. Тӛзүче турында мәгълүмат 

1.1 Тҿзҥче физик зат булса, физик зат 

турында мҽгълҥмат: 

 

1.1.1    Фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(булган очракта) 

 

1.1.2  Яшҽҥ урыны  

1.1.3  Шҽхесне раслаучы документ 

реквизитлары 

 

1.2   Тҿзҥче юридик зат булса, юридик зат 

турында мҽгълҥмат: 

 

1.2.1  Исеме  

1.2.2  Урнашу урыны  

1.2.3  Мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты 

булган очрактан тыш, юридик затларның 

дҽҥлҽт реестрында юридик затның 

дҽҥлҽт теркҽве алу турында язуның 

Дҽҥлҽт теркҽҥ номеры 

 

1.2.4 Мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты 

булган очрактан тыш, салым 

тҥлҽҥченең идентификация номеры 

 

 



 

2. Җир кишәрлеге турында мәгълүматлар 

2.1 Җир кишҽрлегенең кадастр номеры 

(булганда)   

 

2.2  Җир кишҽрлеге урнашу урынының 

адресы яки тасвирламасы 

 

2.3  Тҿзҥченең җир кишҽрлегенҽ хокукы 

турында мҽгълҥматлар (хокук 

билгелҽҥче 

документлар) 

 

2.4  Җир кишҽрлегенҽ башка затларның 

хокуклары турында мҽгълҥмат (булган 

очракта) 

 

2.5  Җир кишҽрлегенең рҿхсҽт ителгҽн 

файдалану тҿре турында мҽгълҥматлар 

 

3. Капиталь тӛзелеш объекты турында мәгълүматлар 

3.1 Капиталь тҿзелеш объектының (шҽхси 

торак тҿзелеше объекты яки бакча 

йорты) рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

турында мҽгълҥматлар 

 

3.2  Хҽбҽрнамҽ бирҥ максаты (тҿзелеш яки 

реконструкция) 

 

3.3   Планлаштырылган параметрлар 

турында мҽгълҥматлар: 

 

3.3.1 Җир ҿсте катлары саны  

3.3.2  Биеклеге  

3.3.3  Җир кишҽрлеге чиклҽреннҽн чигенҥлҽр 

турында мҽгълҥматлар 

 

3.3.4   Тҿзелеш мҽйданы  

3.3.5. Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, 

реконструкциялҽҥнең чик 

параметрларыннан читкҽ тайпылуга 

рҿхсҽт бирҥ турында карары турында 

мҽгълҥматлар (булганда) 

 

3.4    Федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге 

тарихи җирлек территориясе 

чиклҽрендҽ мондый объектны тҿзҥ яки 

реконструкциялҽҥ очрагында, капиталь 

тҿзелеш объектының типик архитектура 

чишелеше турында мҽгълҥматлар 

 



 

4. Җир кишәрлегендә капиталь тӛзелеш объектының тӛзелеш яки реконструкцияләүгә 

планлаштырылган схематик сурәте 

 

 

 

 



 

Элемтҽ ҿчен почта адресы һҽм (яки) электрон почта адресы: 
 

Шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрларының планлаштырылган 

тҿзелеш яки реконструкциялҽҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты 

яисҽ бакча йортының билгелҽнгҽн параметрларына туры килҥе турында һҽм шҽхси торак тҿзелеше 

объектын яисҽ бакча йортын җир кишҽрлегендҽ урнаштыруның рҿхсҽт ителҥе яисҽ шҽхси торак 

тҿзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының планлаштырылган тҿзелеш яки 

реконструкциялҽҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча 

йортының билгелҽнгҽн параметрларына туры килмҽве турында һҽм (яки) шҽхси торак тҿзелеше 

объектын яисҽ бакча йортын җир кишҽрлегендҽ урнаштыруның рҿхсҽт ителмҽве турында 

хҽбҽрнамҽне тҥбҽндҽгечҽ җибҽрегезне сорыйм: 

 

((почта адресына һҽм (яки) электрон почта адресына яисҽ федераль башкарма хакимият органы, Россия 

Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисҽ җирле ҥзидарҽ органында тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ 

вҽкалҽтле йомыш белҽн җибҽрелгҽн кеше аша, шул исҽп кҥпфункцияле ҥзҽк аша, җибҽрҥ юлы белҽн) 

 

Әлеге хәбәрнамә белән раслыйм,    
 

(шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты) 

мӛстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлү ӛчен билгеләнмәгән. 

Әлеге хәбәрнамә белән мин   

  
 

 

(фамилия, исеме, ҽтисенең исеме (булганда) 

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирәм (әгәр тӛзүче физик зат булса). 

     

(вазыйфа, тҿзҥче юридик зат булган очракта) (имза) (имзаны расшифровкалау) М.У. (булганда)  

 

Ҽлеге мҿрҽҗҽгатькҽ теркҽлҽ: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 51.1 маддҽсендҽге 3 кисҽгендҽ каралган документлар 

(Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2005, №1, 16 мад., 2018, №32, 5133 мад., 5135 мад.) 
 

 

  

 

 

 

 



 

Кушымта №2 

 
ФОРМА 

 

федераль башкарма хакимият органы, 

Россия Федерациясе субъекты башкарма 

хакимияте органы яисҽ җирле ҥзидарҽ 

органында тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ 

вҽкалҽтле зат исеме 

Кемгҽ: 

 

 

 

 

 

 

Почта адресы:  

 

 

 

 

 

электрон  почта адресы (булса):  

 

 

 

Шәхси торак тӛзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының планлаштырылган 

тӛзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

шәхси торак тӛзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына 

туры килүе турында һәм шәхси торак тӛзелеше объектын яисә бакча йортын җир 

кишәрлегендә урнаштыруның рӛхсәт ителүе турында хәбәрнамә 

«  »  20  ел №  

Шәхси торак тӛзелеше яки бакча йорты объектын планлаштырылган тҿзҥ яки 

реконструкциялҽҥ турында хҽбҽрнамҽне карау нҽтиҗҽлҽре буенча яисҽ шҽхси торак тҿзелеше яисҽ 

бакча йорты объектын планлаштырылган тҿзҥ яисҽ реконструкциялҽҥ  параметрларын ҥзгҽртҥ 

турында хҽбҽрнамҽ (алга таба – хҽбҽрнамҽ) 
җибҽрелгҽн 

 

(хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ датасы) 
 

хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты 

параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга туры килҥе һҽм шҽхси торак 

тҿзелеше объекты 

яки бакча йортын җир кишҽрлегендҽ урнаштыруның рҿхсҽт ителгҽн булуы 

турында 

хҽбҽр итҽ 

 



 

((җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишҽрлегенең урнашу урыны адресы 

яки тасвирламасы)) 

     

(федераль башкарма хакимият органы, 

Россия Федерациясе субъекты башкарма 

хакимияте органы яисҽ җирле 

ҥзидарҽ органында тҿзелешкҽ рҿхсҽт 

бирҥгҽ вҽкалҽтле органның вҽкалҽтле 

затының вазыйфасы)) 

 (имза)  (расшифровка  ) 

М.У. 

 

 

 



 

Кушымта №3 

 
ФОРМА 

 

федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисҽ 

җирле ҥзидарҽ органында тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле зат исеме 

Кемгҽ: 

 
 

 
 

 
 

Почта адресы:  
 

 
 

 
 

электрон  почта адресы 

(булса):  
 

 
 

Шәхси торак тӛзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының 

планлаштырылган тӛзелеш яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

шәхси торак тӛзелеше объекты яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына 

туры килмәве турында һәм шәхси торак тӛзелеше объектын яисә бакча йортын җир 

кишәрлегендә урнаштыруның рӛхсәт ителмәве турында хәбәрнамә 

«  »  20  ел №  

Шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты объектын планлаштырылган тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ турында 

хҽбҽрнамҽне карау нҽтиҗҽлҽре буенча яисҽ шҽхси торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектын 

планлаштырылган тҿзҥ яисҽ реконструкциялҽҥ параметрларын ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ (алга таба – 

хҽбҽрнамҽ), 

җибҽрелгҽн (хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ датасы) расланган 

(хҽбҽрнамҽне теркҽҥ датасы һҽм номеры) 
 

җибҽрелгҽн (хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ датасы) расланган 

(хҽбҽрнамҽне теркҽҥ датасы һҽм номеры) 
 

хәбәр итәбез: 1) хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чик параметрларына, капиталь 

тҿзелеш объектын ҥзгҽртеп коруга параметрларның тҥбҽндҽге нигезлҽр буенча туры килмҽве турында: 
 

 

(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн билгелҽнгҽн җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽре, территорияне планлаштыру буенча документлар яки капиталь тҿзелеш объектлары 

параметрларына мҽҗбҥри талҽплҽр белҽн билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн капиталь тҿзелеш объектларын 

тҿзҥнең, ҥзгҽртеп коруның чик параметрлары турында мҽгълҥматлар (Россия Федерациясе законнары 

җыелмасы, 2005, № 1, 16 мад.; 2018, № 32, 5135 мад., башка федераль законнар белҽн, планлаштырыла 

торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ кҥрсҽтелгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты 

параметрларына туры килми торган һҽм планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ кергҽн кҿннҽн 

гамҽлгҽ ашырыла )  

2) шҽхси торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын җир кишҽрлегендҽ тҥбҽндҽге нигезлҽр буенча 

урнаштыру рҿхсҽт ителми: 
 



 

 

(Россия Федерациясенең Җир һҽм башка законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн һҽм хҽбҽрнамҽ кергҽн кҿндҽ 

гамҽлдҽ булган рҿхсҽт ителгҽн җир участогыннан файдалану тҿрлҽре һҽм (яки) чиклҽҥлҽр турында 

мҽгълҥматлар) 

 3) җир кишҽрлегенҽ тҥбҽндҽге нигезлҽр буенча Сезнең хокукыгыз булмау сҽбҽпле, тҿзҥче булмаган зат 

тарафыннан хҽбҽрнамҽ бирелҥ яки җибҽрелҥ турында: 
 

 

(планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽр биргҽн яисҽ җибҽрелгҽн затның, җир кишҽрлегенҽ хокуклары 

булмау сҽбҽпле, тҿзҥче булып тормавы турында мҽгълҥмат) 4) федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи 

җирлек территориялҽре чиклҽрендҽ урнашкан, территориаль зонага карата шҽһҽр тҿзелеше регламенты 

белҽн билгелҽнгҽн шҽхси торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының тышкы кыяфҽте тасвирламасы 

тарихи җирлекне саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш объектларының архитектур чишелешлҽре 

талҽплҽренҽ тҥбҽндҽге нигезлҽр буенча туры килмҽве турында" _______________________ 
 

 

(мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле Россия Федерациясе субъекты башкарма 

хакимияте органы хҽбҽрнамҽсе реквизитлары) 

     

(федераль башкарма хакимият органы, Россия 

Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 

органы яисҽ җирле ҥзидарҽ органында 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле органның 

вҽкалҽтле затының вазыйфасы) 

 (имза)  (расшифровка ) 

М.У. 

Ҽлеге хҽбҽрнамҽгҽ теркҽлҽ 
 

 
 

 



 

Кушымта №4 

 
ФОРМА 

Шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты планлаштырылган тҿзелеше яки реконструкциялҽҥ 

параметрларының ҥзгҽрҥе турында хҽбҽрнамҽ 

«  »  20  г. 

 
 

 

((федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисҽ 

җирле ҥзидарҽ органында тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле зат исеме) 

1.   Тҿзҥче турында мҽгълҥмат:    

1.1  Тҿзҥче физик зат булса, физик зат турында 

мҽгълҥмат: 
 

1.1.1  Фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган 

очракта) 
 

1.1.2  Яшҽҥ урыны  

1.1.3  Тҿзҥче юридик зат булса, юридик зат 

турында мҽгълҥмат: 
 

1.2 Тҿзҥче юридик зат булса, юридик зат 

турында мҽгълҥмат:    

 

1.2.1    Исеме  

1.2.2  Урнашу урыны  

1.2.3 Мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты 

булган очрактан тыш, юридик затларның 

дҽҥлҽт реестрында юридик затның дҽҥлҽт 

теркҽве алу турында язуның Дҽҥлҽт теркҽҥ 

номеры  

 

1.2.4  Мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты 

булган очрактан тыш, салым тҥлҽҥченең 

идентификация номеры 

 

 



 

2.  Җир кишҽрлеге һҽм капиталь тҿзелеш объекты турында мҽгълҥматлар 

2.1  Җир кишҽрлегенең кадастр номеры 

(булганда) 
 

2.2  Җир кишҽрлегенең урнашу урыны адресы 

яки тасвирламасы 
 

3  Планлаштырылган шҽхси торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ 

параметрларын ҥзгҽртҥ турында мҽгълҥмат 

№ 

п/п 

Планлаштырылган шҽхси 

торак тҿзелеше объектын яки 

бакча йортын тҿзҥ яки 

реконструкциялҽҥ 

параметрлары исеме 

   Планлаштырылган 

шҽхси торак тҿзелеше 

объектын яки бакча йортын 

тҿзҥ яки 

реконструкциялҽҥ 

параметрларының 

кҥрсҽткече ҥзгҽреше 

 

Шҽхси торак тҿзелеше 

объектын планлаштырылган 

тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ 

турында хҽбҽрнамҽдҽ 

кҥрсҽтелгҽн, планлаштырылган 

шҽхси торак тҿзелеше 

объектын яки бакча йортын 

тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ 

параметрлары кҥрсҽткече 

__________________ 

(хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ датасы) 

  

       

3.1 Җир ҿсте катлары саны      

3.2  Биеклеге   

3.3  Җир кишҽрлегенең барлык 

чиклҽреннҽн чигенҥлҽр 

турында мҽгълҥматлар 

  

3.4  Тҿзелеш мҽйданы   

 



 

4 Капиталь тҿзелеш объектын җир кишҽрлегендҽ планлаштырылган тҿзҥгҽ яки реконструкциялҽҥгҽ 

схематик сурҽте (шҽхси торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яисҽ реконструкциялҽҥ 

параметрларының кҥрсҽткече ҥзгҽргҽн очракта, ҽлеге хҽбҽрнамҽ формасының 3.3 пунктында каралган 

планлаштырылган шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты тҿзҥ яисҽ реконструкциялҽҥ параметрларын 

ҥзгҽртҥ турында) 

 

Элемтҽ ҿчен почта адресы һҽм (яки) электрон почта адресы: 
 

Шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрларының планлаштырылган тҿзелеш яки 

реконструкциялҽҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йортының 

билгелҽнгҽн параметрларына туры килҥе турында һҽм шҽхси торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын 

җир кишҽрлегендҽ урнаштыруның рҿхсҽт ителҥе яисҽ шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты 



 

параметрларының планлаштырылган тҿзелеш яки реконструкциялҽҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн 

шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йортының билгелҽнгҽн параметрларына туры килмҽве турында 

һҽм (яки) шҽхси торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын җир кишҽрлегендҽ урнаштыруның рҿхсҽт 

ителмҽве турында хҽбҽрнамҽне тҥбҽндҽгечҽ җибҽрегезне сорыйм: _________ 

________________________________________________________________________ (почта адресына һҽм 

(яки) электрон почта адресына яисҽ федераль башкарма ха-кимият органы, Россия Федерациясе субъекты 

башкарма хакимияте органы яисҽ җирле ҥзидарҽ органында тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле йомыш 

белҽн җибҽрелгҽн кеше аша, шул исҽп кҥпфункцияле ҥзҽк аша, җибҽрҥ юлы белҽн) 

Ҽлеге хҽбҽрнамҽ белҽн раслыйм  
 

 

(фамилия, исем, атасының исеме  (булса) 

мҿстҽкыйль кҥчемсез милек объектларына бҥлҥ ҿчен билгелҽнмҽгҽн.  

     

(застройщик    юридик зат 

булса, вазыйфасы) 

 (имза)  (расшифровка) 

М.У. 

(булса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта №3. 
Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 
 башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  

________________________ 
__________________________

______________                
____________________                                                                                                                                                            

 
Техник хатаны тӛзәтү турында гариза 

Сездҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
__________________________________________________________________ 
(Кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

Язылган:___________________________________________________________ 
Дҿрес мҽгълҥмат:_________________________________________________________ 
 

 Җибҽрелгҽн хатаны тҿзҽтҥегезне сорыйм: 
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 
ителгҽн очракта мондый карарны җибҽрҥегезне тҥбҽндҽге юл белҽн җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________________ 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта аша тҥбҽндҽге адрес буенча: 
_________________________________________________________________ 

Шҽхсҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 
шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 
куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси 
мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның 
ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, раслыйм. 
Минем шҽхесемҽ кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгҽн мҽгълҥматлар 
дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның 
кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 
килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълҥматлар 
кҥрсҽтелгҽн. 
 Телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча 
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 
______________ _________________ ( ________________) 
 (дата) (имза) (Ф. И. О.) 

Кушымта 

(белешмҽ)  

 

 



 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

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

 Башкарма комитет эшлҽре 

белҽн идарҽ 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                         

2019е. 29 маендагы 254 

номерлы карарына      

Кушымта №6 

 

Объектны   эксплуатациягә кертүгә рӛхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт  

күрсәтү административ  регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ  регламент (алга таба – 

Регламент) объектны   эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль 

хезмҽт  кҥрсҽтҥнең стандарт һҽм тҽртибен  билгели (алга таба- муниципаль хезмҽт). 

 1.2. Муниципаль хезмҽтне алучылар : физик һҽм юридик затлар (алга таба - 

мҿрҽҗҽгать итҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 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:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Ял, тҽнҽфес һҽм ашау вакытлары эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шҽхесне билгелҽҥче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мҽгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” челтҽре 

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥматны алып була:  

1) Гариза бирҥчелҽр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мҽгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мҽгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хҽбҽр ителҽ.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтҽре аша 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында 

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

  4) Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлектҽ): 

-  телдҽн мҿрҽҗҽгать – шҽхси яки телефоннан; 

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

кҽгазьдҽ, электрон почта аша. 
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1.3.4 Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥмат бҥлек белгече тарафыннан 

муниципаль район сайтында һҽм Башкарма комитет бинасындагы  стендларда 

урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽтлҽр тҥбҽндҽге законнар нигезендҽ кҥрсҽтелҽ: 

2004 елныӊ 29 декабрендҽге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шҽһҽр 

тҿзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.02.2005, № 1 (1 

ҿлеш), 16 м.); 

2001 елныӊ 25 октябрендҽге 136-ФЗ санлы Россия Федерациясе Җир кодексы 

(алга таба – РФ ҖК) (РФ Законнар җыентыгы, 29.10.2001, № 44, 4147 м.); 

6нчы октябрь, 2003нче ел 131-ФЗ “Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне 

оештыруның гомуми принциплары турында” (алга таба- №131-ФЗ Федераль 

законы) (6нчы октябрь 2003нче ел, Россия Федерациясе законнары җыелмасы,№40, 

3822 матдҽ); 

27нче июль, 2010нчы ел №210-ФЗ “Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥне оештыру турында” Федераль законы (алга таба – №210-ФЗ Федераль 

законы) (2нче август 2010нчы ел, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, №31, 

4179 матдҽ); 

  Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең   01.03.2013 чыккан   175номерлы  

«Объектны    эксплуатациягҽ кертҥ ҿчен рҿхсҽт алу буенча кирҽкле  документ алу 

турында» карары (алга таба – кара №175) (Россия Федерациясе законнары 

җыелмасы, 04.03.2013, №9, ст. 968); 

Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь  хуҗалыгы 

Министрлыгының  19.02.2015чыккан  117/пр номерлы  «Тҿзелешкҽ рҿхсҽт   

формасын һҽм   объектны    эксплуатациягҽ кертҥ ҿчен рҿхсҽт формасын раслау 

турында» приказы (алга таба – приказ 117/пр) (Хокукый мҽгълҥмат рҽсми интернет-

порталы http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

28нче июль 2004нче ел №45-ТРЗ “Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 

турында” Татарстан Республикасы законы (алга таба- №45-ТРЗ ТР законы) (3нче 

август 2004нче ел, Татарстан Республикасы, №155-156); 

 15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн Татарстан 

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

  13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   БК 

турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

  20.06.2014 №296 Башкарма комитет житҽкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезлҽмҽсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезлҽмҽ); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан расланган 

эчке хезмҽт тҽртибе турында кагыйдҽлҽр. (алга таба – Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 

торып эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан 

Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) 

тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге 

территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе;  



 179 

техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры 

килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата яки мондый 

хата), документлар нигезендҽ белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы 

белешмҽлҽргҽ туры килмҽвен китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки 

арифметик хата); 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - 

гариза) нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау аңлашыла 

(27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт 

бланкта (1нче кушымта) тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

   

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ исеме 

  

  

Объектны   эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥ  РФ ТК 25-29 ст 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле 

ҥзидарҽ башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 

тасвирламасы 

Объектны   эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥ 

Объектны   эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥ буенча  

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

РФ ТК 26 ст. 5 п. 

2.4. Муниципаль хезмҽт кҥр-

сҽтҥ срогы, шул исҽптҽн муни-

ципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кат-

нашучы оешмаларга мҿрҽҗҽ-

гать итҥ зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, туктатылу мҿмкинлеге 

Россия Федерациясе законна-

ры белҽн каралган очракта 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы, гариза бирҥ кҿнен дҽ 

кертеп, 8 кҿн 

 

 

 РФ ШтК 55 м. 5 п. 
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туктатып тору срогы 

 2.5. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге  

  

 

1) гариза 2 нҿсхҽдҽ; 

2) капиталь тҿзелеш объектына хокук билгелҽҥче 

документлар (тҿп нҿсхҽлҽр яки нотариуста расланган 

кҥчермҽлҽре), ҽгҽр аңа хокук кҥчемсез милеккҽ һҽм аның 

белҽн алыш бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт 

реестрында теркҽлмҽгҽн икҽн; 

3) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш 

объектының урнашуын, җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ 

инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең урнашуын 

кҥрсҽтҽ торган схема; 

4) капиталь тҿзелеш объектын кабул итҥ акты (тҿзелеш, 

реконструкция, капиталь ремонт килешҥ нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырылган очракта); 

5) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш 

объектының техник регламентларның талҽплҽренҽ туры 

килҥен раслый торган һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы 

зат тарафыннан имзаланган документ; 

6) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш 

объектының проект документациясе параметрларына туры 

килҥен раслый торган һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы 

зат тарафыннан имзаланган документ, индивидуаль торак 

тҿзелеше объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь 

ремонтлау очракларыннан тыш; 

7) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш 

объектының техник шартларга туры килҥен раслый торган 

һҽм инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен 

эксплуатациялҽҥне гамҽлгҽ ашыручы оешмалар вҽкиллҽре 

тарафыннан (булганда) имзаланган  документлар; 

   

РФ ШтК 55 м. 3 п. 
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8) объект хуҗасының куркыныч объектта авария 

нҽтиҗҽсендҽ зыян килгҽн ҿчен граждан җаваплылыгын 

мҽҗбҥри иминлҽштерҥ шартнамҽсе тҿзҥне раслый торган 

документ; 

9) кҥчемсез милек объектының техник планы; 

Документлар бер нҿсхҽдҽ бирелҽ 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче кҥрсҽ-

тергҽ хокуклы хезмҽтлҽр кҥр-

сҽтҥ ҿчен норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле до-

кументларның тулы исемлеге, 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; дҽҥ-

лҽт органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ ҽлеге документлар 

карамагында булган оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына: 

1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш 

бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган) 

(җир кишҽрлегенҽ хокуклар турында); 

2) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 

3) тҿзелешкҽ рҿхсҽттҽ булган мҽгълҥматлар; 

4) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш 

объектының техник регламентларның һҽм проект 

документларының талҽплҽренҽ туры килҥе турында 

Дҽҥлҽт тҿзелеш кҥзҽтчелеге органы бҽялҽмҽсе (дҽҥлҽт 

тҿзелеш кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыру каралган очракта) 

 

2.7.  Норматив хокукый акт-

ларда каралган очракларда ки-

лештерҥ хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

талҽп ителгҽн һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тара-

фыннан гамҽлгҽ ашырыла 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнары (җирле ҥзидарҽ 

Килештерҥ талҽп ителми  
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органнары) һҽм аларның 

структур бҥлекчҽлҽре 

исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽн 

баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 

2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 

килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда 

тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген тҿрлечҽ аӊларга мҿмкинлек 

бирҽ торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 

бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигезлҽр: 

1)  документлар тулы кҥлҽмдҽ тҥгел, йҽ тапшырылган 

гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

(яки) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

2) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҥз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, 

ведомствоара запроска дҽҥлҽт хакимияте органының, 

җирле ҥзидарҽ органының яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органы, 

җирле ҥзидарҽ органы ведомство карамагындагы 

оешманың муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында җавабы 

килҥ; 

3) капиталь тҿзелеш объектының җир кишҽрлегенең 

шҽһҽр тҿзелеше планы талҽплҽренҽ туры килмҽве; 

4) капиталь тҿзелеш объектының тҿзелешкҽ рҿхсҽттҽге 

талҽплҽргҽ туры килмҽве; 

 

   РФ ШтК 55 м. 6, 7 п. 
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5) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш 

объектының проект документларының параметрларына 

туры килмҽҥ. Ҽлеге нигез индивидуаль торак тҿзелеше 

объектларына карата кулланылмый; 

6) тҿзҥченеӊ тҿзелешкҽ рҿхсҽт алган кҿннҽн соң ун кҿн 

эчендҽ планлаштырылган капиталь объектның мҽйданы, 

биеклеге һҽм катлыгы, инженерлык-техник тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре турында мҽгълҥмат бирмҽве, инженерлык 

эзлҽнҥлҽре нҽтиҗҽлҽре һҽм проект документлары 

кҥчермҽлҽрен тапшырмавы 

 

2.10. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр ҿчен алына торган 

дҽҥлҽт пошлинасы яисҽ башка 

тҥлҽҥ алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре, мондый тҥлҽҥ 

кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы 

турында 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  

2.11. Хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ 

алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре, шул исҽптҽн 

мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 

исҽплҽҥ методикасы турында 

мҽгълҥматны да кертеп 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында сорау 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 
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биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты 

Чират булган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ 

гариза бирҥ вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук 

нҽтиҗҽсен алу вакыты  да 15 минуттан артмый. 

Ҽлеге регламент белҽн 

билгелҽнгҽн 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты. 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. Ял (бҽйрҽм) 

кҿнендҽ электрон формада кергҽн сорату ял (бҽйрҽм) кҿне 

артыннан килгҽн эш кҿнендҽ теркҽлҽ 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирҥчелҽрне кҿтҥ һҽм 

кабул итҥ урынына, шул 

исҽптҽн ҽлеге объектларның 

инвалидлар ҿчен ҥтемлелеген 

тҽэмин итҥгҽ, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм мульти-

медияле мҽгълҥмату урнашты-

ру һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 
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талҽплҽр 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

кҥрсҽткечлҽре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 

хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт 

алу мҿмкинлеге, Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

барышы турында мҽгълҥмат 

алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникацион 

технологиялҽр куллану белҽн 

дҽ 

Хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥмат булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 

характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 

чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. 

Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн 

билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирҥне, документлар кабул 

итҥне һҽм бирҥне КФҤ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 

мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан сайтта, дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 
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КФҤлҽрдҽ алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ. 

2.16. Электрон формада 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 

электрон формада алу 

 

 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин. Ҽгҽр закон 

нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза 

электрон формада бирҥ каралган булса, гариза Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аша бирелҽ (http://uslugi.tatar.ru/) яки дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы 

(http:/ www.gosuslugi.ru/) 
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 

аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә, күпфункцияле 

үзәгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны 

башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) гариза бирҥчелҽргҽ консультация бирҥ; 

2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 

4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында 

консультациялҽр алу ҿчен бҥлеккҽ шҽхсҽн, телефоны буенча һҽм (яки) электрон 

почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм 

башка мҽсьҽлҽлҽр буенча, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм 

кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һҽм рҿхсҽт алуга башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр. 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында язма гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендҽ 

бҥлеккҽ документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итҥ бҥлмҽсе аша бҥлеккҽ җибҽрелҽ. Электрон формада 

кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥче бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка 

ашыра: 

- мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

- мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе буенча эш 

иткҽн очракта); 

- ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерҥ; 

- тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

сызылган сҥзлҽр, тҿзҽтҥлҽр булмау). 
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Кимчелеклҽр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

- мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, документларны кабул итҥ датасы, керҥ номеры, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакытын кҥрсҽтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге кҥчермҽсен тапшыру; 

- гаризаны Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ карап тикшерҥгҽ җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бҥлек 

белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен каршылыклар булу турында 

хҽбҽр итҽ һҽм ачыкланган нигезлҽрне язма рҽвештҽ аӊлатып, документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ; 

гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ; 

Процедура нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза Башкарма 

комитет Җитҽкчесенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлтелгҽн яки документлар гариза 

бирҥчегҽ кире кайтарылган.  

3.3.3. Башкарма комитет Җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм документларны бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

сораулар формалаштыру һҽм юнҽлтҥ 

3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша 

электрон формада тҥбҽндҽгелҽрне сората: 

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына 

теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽрдҽн ҿземтҽ; 

2) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 

3) тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт; 

4) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник 

регламентларның һҽм проект документларының талҽплҽренҽ туры килҥе турында 

дҽҥлҽт тҿзелеш кҥзҽтчелеге органы бҽялҽмҽсе (дҽҥлҽт тҿзелеш кҥзҽтчелеген 

гамҽлгҽ ашыру каралган очракта). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрос 

нигезендҽ мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥче белгечлҽр соратып алына торган 

документларны (мҽгълҥматны) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр 

җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 
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Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар ҿч эш кҿненнҽн дҽ 

артмаска тиеш. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Бҥлек белгече, капиталь тҿзелеш объектын тҿзегҽндҽ, 

реконструкциялҽгҽндҽ дҽҥлҽт тҿзелеш кҥзҽтчелеге башкарылмаса, капиталь 

тҿзелеш объектын карап чыга. Объектның тҿзелешкҽ рҿхсҽттҽге талҽплҽргҽ, 

капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥгҽ, реконструкциялҽҥгҽ карата талҽплҽргҽ туры 

килҥен, яки линияле объектны тҿзегҽндҽ, ҥзгҽртеп корганда территорияне 

планлаштыру проекты һҽм территорияне межалау проекты, шулай ук җир 

кишҽлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану талҽплҽренҽ, Россия Федерациясенең 

Җир һҽм башка законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрргҽ, проект 

документлары талҽплҽренҽ, шул исҽптҽн энергетика нҽтиҗҽлелеге талҽплҽренҽ 

һҽм капиталь тҿзелеш объектының кулланыла торган энергетика ресурсларын 

исҽпкҽ алу җайланмалары белҽн тҽэмин ителеше талҽплҽренҽ туры килҥен 

тикшерҥ гамҽлгҽ ашырыла, индивидуаль торак тҿзелеше объектын тҿзҥ, 

реконструкциялҽҥ очракларыннан тыш. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң ҿч 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: карау акты. 

3.5.2. Бҥлек белгече алынган документлар һҽм карау актлары нигезендҽ: 

рҿхсҽт бирҥ яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ; 

рҿхсҽт проектын (рҿхсҽт бирҥ турында карар кабул ителгҽн очракта) яки 

рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат проектын (рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

турында карар кабул ителгҽн очракта) ҽзерли һҽм рҽсмилҽштерҽ; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ 

процедурасын гамҽлгҽ ашыра; 

рҿхсҽт проектын яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат проектын 

Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) кул куюга җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле 

затка) имза салуга юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.5.3. Башкарма комитет Җитҽкчесе проектларны раслый һҽм бҥлеккҽ 

теркҽҥ ҿчен җибҽрҽ. 

3.5.2 һҽм 3.5.3 пунктлары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар запросларга 

җаваплар кергҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн имзаланган рҿхсҽт яки 

дҽлиллҽнгҽн баш тарту. 

3.6. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ 

3.6.1.  Бҥлек белгече: 

теркҽлҥ журналында рҿхсҽт бирҥ (рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында) 

турында карарны терки; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын 

файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында, рҽсмилҽштерелгҽн 

рҿхсҽтне яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хатны бирҥ датасын һҽм вакытын 

хҽбҽр итҽ. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитҽкчесе тарафыннан кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр итҥе. 

3.6.2. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул куйдырып 

рҽсмилҽштерелгҽн рҿхсҽт яки сҽбҽплҽрне кҥрсҽтеп рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

турында хат бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

турында хат. 

3.7. Дубликат бирҥ 

3.7.1. Рҿхсҽтне югалткан (бозган) очракта, гариза бирҥче ҥзе, ышанычлы зат 

яки КФҤ аша рҿхсҽт дубликатын бирҥ турында гариза тапшыра. 

Дубликат бирҥ турындагы электрон формадагы гариза бҥлеккҽ электрон 

почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽҥ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.7.2.  Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч дубликат бирҥ турында 

гариза кабул итҽ, гаризаны терки һҽм теркҽлгҽн  документлар белҽн бҥлеккҽ 

тапшыра. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҥлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.7.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм нигез булганда җирле 

ҥзидарҽ органы архивындагы икенче нҿсхҽ нигезендҽ дубликат ҽзерли. 

Дубликатның ҿске уӊ почмагына «Дубликат»  штампы куела. Баш тарткан 

очракта баш тарту турында хат проектын ҽзерли. Ҽзерлҽнгҽн документ проектын 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ.  Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада 

кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын файдаланып  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе 

турында, рҽсмилҽштерелгҽн рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат 

бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитҽкчесе тарафыннан кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.7.4. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн 

рҿхсҽтне яки баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында 

хатны кул куйдырып бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

рҿхсҽт яки баш тарту турында хат бирҥ – чират тҽртибендҽ, 15 минут 

эчендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

баш тарту турында почта аша хат җибҽрҥ – ҽлеге регламентныӊ  3.9.3 

пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ.  
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Процедураның нҽтиҗҽсе: рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат. 

3.8. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.8.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен КФҤ, КФҤнең 

ерактан урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.8.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.8.3. КФҤтҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3-3.4 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.9. Техник хаталарны тҿзҽтҥ 

3.9.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып торган документта 

техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче бҥлеккҽ тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза; 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматларда техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче 

(вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон 

почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы 

яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽк аша бирелҽ. 

3.9.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гаризаны терки һҽм аларны бҥлеккҽ 

тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҥлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.9.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатында, ҽлеге регламентның 

3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) тҿзҽтелгҽн документны, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (вҽкалҽтле 

вҽкилдҽн)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирҽ 

яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, бҥлеккҽ техник хата булган документ оригиналын 

тҽкъдим иткҽндҽ, почта аша (электрон почта аша) документ алу мҿмкинлеге 

турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза 

алганнан соң, ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 
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4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 

ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 

башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 
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мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Кайбыч муниципаль 

районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

 

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

челтҽре, Мамадыш муниципаль районының рҽсми сайты аша җибҽрелергҽ мҿмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 
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җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 

тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ. 

Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала: 

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

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

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 

бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 1) шикаятьне, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн документларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, шулай ук 

башка рҽвешлҽрдҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 

 

 



 

Кушымта №1 
 

    
(Муниципаль  җирлек җирле ҥзидарҽ 

Органы исеме) 

 
  

  

___________________________________________

_________________________ (алга таба- гариза 

бирҥче). 
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дҽҥлҽт 

теркҽве турында мҽгълҥмат; физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, 

атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, 

телефон) 

 

Объектны   эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥгҽ 

ГАРИЗА 

Сездҽн  Объектны   эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥегезне сорыйм 

_________________________________________________________________ 

                                                                                        (капиталь тҿзелеш  объекты исеме) 

_____________________________________________________________________________________

_________________                                         тиешле    проект  документациясе нигезендҽ) 

___________________________________________________________________________________

___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________  

 ____________________________________________________________ 

                        (Муниципаль  җирлек, шҽһҽр, авыл, 

___________________________________________________________________урнашкан 

                        урам исеме, номеры, җир кишҽрлеге кадастр  номеры) 

 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 

1) капиталь тҿзелеш объектына хокук билгелҽҥче документлар (тҿп нҿсхҽлҽр яки нотариуста 

расланган кҥчермҽлҽре), ҽгҽр аңа хокук кҥчемсез милеккҽ һҽм аның белҽн алыш бирешлҽргҽ 

хокукларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн икҽн; 

2) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының урнашуын, җир кишҽрлеге 

чиклҽрендҽ инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең урнашуын кҥрсҽтҽ торган схема; 

3) капиталь тҿзелеш объектын кабул итҥ акты (тҿзелеш, реконструкция, капиталь ремонт 

килешҥ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылган очракта); 

4) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник регламентларның 

талҽплҽренҽ туры килҥен раслый торган һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат тарафыннан 

имзаланган документ; 

5) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының проект документациясе 

параметрларына туры килҥен раслый торган һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат тарафыннан 

имзаланган документ, индивидуаль торак тҿзелеше объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь 

ремонтлау очракларыннан тыш; 

6) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник шартларга туры килҥен 

раслый торган һҽм инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен эксплуатациялҽҥне гамҽлгҽ ашыручы 

оешмалар вҽкиллҽре тарафыннан (булганда) имзаланган  документлар; 

7) объект хуҗасының куркыныч объектта авария нҽтиҗҽсендҽ зыян килгҽн ҿчен граждан 

җаваплылыгын мҽҗбҥри иминлҽштерҥ шартнамҽсе тҿзҥне раслый торган документ; 
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8) кҥчемсез милек объектының техник планы. 

Соратып алганда докуменларның кҥчерелмҽлҽренең тҿп нҿсхҽлҽрен тапшырырга ризалык 

бирҽм.        

 

           

 

 

   

 

 

 

(дата)   (имза)   (ФИАи)  

 



 

Кушымта №2 

 
Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак  

коммуналь хуҗалык министрлыгының 

2015 елның 19 февралендҽге 117/пр 

номерлы боерыгына 1 нче кушымта   

 

   ОБЪЕКТНЫ ЭКСПЛУАТАЦИЯГӘ КЕРТҮГӘ РӚХСӘТ ФОРМАСЫ 
                                     КЕмгә _________________________________ 

                                             (застройщик атамасы 

                                     ______________________________________ 

                                     (фамилия, исем, отчество -   гражданнар ӛчен, 

                                     ______________________________________ 

                                     Оешманың тулы исеме - юридик затларга), 

                                        почта индексы, 

                                     ______________________________________ 

                                       адресы, электрон  почта адресы)                                        

                                       ) 

 

                                 ОБЪЕКТНЫ ЭКСПЛУАТАЦИЯГӘ КЕРТҮГӘ РӚХСӘТ 

Дата _______________ <2>                                 N ___________ <3> 

 

I. ________________________________________________________________________ 

   ( вәкаләтле башкарма хакимият   федераль  органы   яки Россия   Федерациясе 

субъекты башкарма хакимият   органы   исеме, 

___________________________________________________________________________ 

  яки тӛзелешкә рӛхсәт бирүче җирле үзидарә органы.     Атом  энергиясе буенча 

"Росатом" дәүләт корпорациясе 

Россия Федерациясе  Шәһәр тӛзелеше   кодексының   51 статьясы нигезендә рӛхсәт бирә :      

  

 

1. Капиталь  тӛзелеш  объекты  тӛзү   

 

   

 Капиталь  тӛзелеш  объекты реконструкцияләү       

 

   

 мәдәни мирас объектларын саклау белән бәйле эшләр     

 

   линияле объект тӛзелеше (линияле объект тӛзелеше составына керүче  капиталь  

тӛзелеш  объекты)   

 

 линияле объект тӛзелеше реконструкциясе   (линияле объект тӛзелеше составына 

керүче  капиталь  тӛзелеш  объекты)   

 

2. проект  документациясе нигезендә капиталь  тӛзелеш (этабы)  объекты исеме     

 

   проект  документациясенә экспертиза уңай бәяләмәсен биргән оешма исеме,  

Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда дәүләт экологик   экспертизасының 

уңай бәяләмәсе боерыгы реквизитлары     

 проект  документациясенә экспертиза уңай бәяләмәсе теркәү  номеры һәм бирү  

датасы  һәм Федерациясе законнарында каралган очракларда дәүләт экологик   

экспертизасының уңай бәяләмәсе боерыгы реквизитлары    

 

3. Капиталь  тӛзелеш  объекты урнашкан яки урнашачак  җир кишәрлеге (җир 

кишәрлекләре)  кадастр  номеры     

 

 Капиталь  тӛзелеш  объекты урнашкан яки урнашачак  җир кишәрлеге кадастр  

кварталы (кадастр  кварталлары) номеры     

 

 реконструкцияләнә торган капиталь  тӛзелеш  объекты кадастр  номеры  
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3.1. җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше тур. мәгълүматлар      

 

3.2. территория  планировкасы проекты һәм  межалау проекты тур. мәгълүматлар      

 

3.3. мәдәни мирас объектын саклау эшләрен  Тӛзү, реконструкцияләү планлаштырыла 

торган Капиталь  тӛзелеш  объекты тур. мәгълүматлар          

 

4. Әгәр мәдәни мирас объектын саклау эшләрен  башкарганда мондый объект 

ышанычлылыгы һәм иминлегенең конструктив һәм башка характеристикаларына кагылса, 

капиталь  тӛзелеш  объекты, мәдәни мирас объектын тӛзүгә кагылышлы   проект  

характеристикалары   :   

 

   проект  документациясенә туры килә торган милек комплексына керүче капиталь  

тӛзелеш  объекты исеме:   

 

 Гомуми мәйдан (кв. м):  Кишәрлек мәйданы (кв. м):  

 күләме(куб. м):  Шул исәптән җир асты ӛлеше (куб.):  

 Катлар саны   (шт.):  биеклеге (м):  

 Җир асты катлары (шт.):  сыешлылыгы (чел.):  

 Тӛзелеш мәйданы (кв. м):    

 Башка күрсәткечләр  : 

 

5.   объект урнашу   адресы : 

 

   

6.   линияле объектның кыскача проект  характеристикалары : 

 

  

 Категория (класс):  

 дәвамлылыгы:  

   

 егәрлеге (үткәрү мӛмкинлеге, йӛк әйләндерүе, хәрәкәт интенсивлыгы):  

   

 Тибы (КЛ, ВЛ, КВЛ),   электр тапшыру линияләре кӛчәнеше дәрәҗәсе  

 Куркынычсызлыкка тәэсир итүче Перечень конструктив  элементлар исемлеге:  

   

 Башка күрсәткечләр: 

 

   

 

Әлеге рӛхсәтнең гамәлдә булу срогы -   "__" ___________________ 20__ е. кадәр 

нигезендә 

____________________________________          _________   _____________________ 

  (тӛзелешкә рӛхсәт бирүче орган вәкаләтле       (имза)   (расшифровка) 

 затының вазыйфасы)           

  

 

"__" _____________ 20__ ел 

 

М.У. . 

 



 

Кушымта №3. 
Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 
 башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  

________________________ 
__________________________

______________                
____________________                                                                                                                                                            

 
Техник хатаны тӛзәтү турында гариза 

Сездҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
__________________________________________________________________ 
(Кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

Язылган:___________________________________________________________ 
Дҿрес мҽгълҥмат:_________________________________________________________ 
 

 Җибҽрелгҽн хатаны тҿзҽтҥегезне сорыйм: 
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 
ителгҽн очракта мондый карарны җибҽрҥегезне тҥбҽндҽге юл белҽн җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________________ 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта аша тҥбҽндҽге адрес буенча: 
_________________________________________________________________ 

Шҽхсҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 
шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 
куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси 
мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның 
ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, раслыйм. 
Минем шҽхесемҽ кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгҽн мҽгълҥматлар 
дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның 
кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 
килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълҥматлар 
кҥрсҽтелгҽн. 
 Телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча 
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 
______________ _________________ ( ________________) 
 (дата) (имза) (Ф. И. О.) 

Кушымта 

(белешмҽ)  
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Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

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

 Башкарма комитет эшлҽре 

белҽн идарҽ 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 

                         2019е. 29 маендагы    254 номерлы карарына     

 Кушымта 7 
Тӛзелгән яки үзгәртеп корылган шәхси торак тӛзелеше яисә бакча йорты 

объектының шәһәр тӛзелеше эшчәнлеге турындагы закон таләпләренә туры 

килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга 

таба – Регламент) тҿзелгҽн яки ҥзгҽртеп корылган шҽхси торак тҿзелеше яисҽ бакча 

йорты объектының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы закон талҽплҽренҽ туры 

килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ буенча муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ). 

1.2. Хезмҽт кҥрсҽтҥ алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба – гариза 

бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ Татарстан Республикасы Тҥбҽн Кама 

муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) 

тарафыннан кҥрсҽтелҽ.  

Муниципаль хезмҽтлҽрне 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:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Ял, тҽнҽфес һҽм ашау вакытлары эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шҽхесне билгелҽҥче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мҽгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” челтҽре 

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥматны алып була:  
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1) Гариза бирҥчелҽр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  мҽгълҥмати 

стендлар, стендта урнаштырылган мҽгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 

пунктларында хҽбҽр ителҽ.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтҽре аша 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында 

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

 4 Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бҥлектҽ): 

-  телдҽн мҿрҽҗҽгать – шҽхси яки телефоннан; 

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

кҽгазьдҽ, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥмат бҥлек белгече тарафыннан 

муниципаль район сайтында һҽм Башкарма комитет бинасындагы  стендларда 

урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽтлҽр тҥбҽндҽге законнар нигезендҽ кҥрсҽтелҽ: 

2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Россия Федерациясе җир 

кодексы (алга таба – РФ ҖК) (Россия Федерациясе законнар җыелмасы, 29.10.2001, 

44- нче номер, 4147 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ архитектура эшчҽнлеге турында» 1995 елның 17 

ноябрендҽге 169-ФЗ номерлы Федераль Закон (алга таба – 169-ФЗ номерлы 

Федераль Закон) (Россия Федерациясе законнар җыелмасы, 20.11.1995, 47-нче 

номер, 4473 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 

131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2003 елның 6 

октябрендҽге 40-нчы номерлы 3822 ст.); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 

Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы 

31-нче номерлы 4179 ст.); 

«Шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты объекты тҿзелешенҽ яки ҥзгҽртеп 

коруга кирҽк булган хҽбҽрнамҽ формаларын раслау турында» 2018 елның 19 

сентябрендҽге 591/пр номерлы Россиянең тҿзелеш министрлыгы боерыгы (алга таба 

– 591/пр номерлы боерык) (Хокукый мҽгълҥматының рҽсми интернет-порталы, 

http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ 
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номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасының 2004 

елның 3 августындагы 155-156 номерлары); 

15.11.2018  чыккан 136номеры  Кайбыч муниципаль район советы карары 

нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

Уставы (алга таба  – Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы  Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ 

(алга таба –   БК турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

  20.06.2014 чыккан  296 номерлы Башкарма комитет житҽкчесенең бҥлек 

турында расланган нигезлҽмҽсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезлҽмҽ); 

  16.02.2015 чыккан   б/н номерлы елның Башкарма комитет җитҽкчесе 

тарафыннан расланган эчке хезмҽт тҽртибе турында кагыйдҽлҽр. (алга таба – 

Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

- мҿрҽҗҽгать итҥче – идарҽгҽ телдҽн, язма яки электрон формада муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн физик яисҽ юридик затлар 

яисҽ аларныӊ вҽкалҽтле вҽкиллҽре (дҽҥлҽт органнарыннан һҽм аларның 

территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнарыннан һҽм 

аларның территориаль органнарыннан, җирле ҥзидарҽ органнарыннан тыш);  

- тҿзҥче – аның карамагында булган җир участогында капиталь тҿзелеш 

объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау эшлҽрен алып баручы, 

шулай ук инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаручы, ҽлеге объектларны тҿзҥ, 

реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау ҿчен проект документларын ҽзерлҽҥче 

физик яки юридик зат. 

техник заказчы – тҿзҥче тарафыннан вҽкалҽтлҽр бирелгҽн профессиональ 

нигездҽ эш йҿртҥче физик зат яки юридик зат, алар тҿзҥче исеменнҽн инженерлык 

эзлҽнҥлҽрен башкару,  проект документларын ҽзерлҽҥ, тҿзелеш, реконструкция, 

капиталь тҿзелеш объектларын капиталь ремонтлау турында килешҥлҽр тҿзилҽр, 

ҽлеге эш тҿрлҽрен башкару ҿчен биремнҽр ҽзерлилҽр, кирҽкле документлар белҽн 

тҽэмин итҽлҽр, проект документациясен раслыйлар, капиталь тҿзелеш объектын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле документларны имзалыйлар,  ҽлеге 

кодекста каралган башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыралар. Тҿзҥче техник заказчы 

функцилҽрен мҿстҽкыйль рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырырга хокуклы; 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 

торып эш урыны – муниципаль районнарның авыл җирлеклҽрендҽ документлар 

кабул итҥ һҽм бирҥ, гариза бирҥчелҽргҽ консультация бирҥ;  

техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн,  

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документларга кертелгҽн мҽгълҥматларныӊ 

документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽгҽн хата (ялгыш язу, грамматик яки 

арифметик хата). 

Ҽлеге регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - 

гариза) дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 
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Федераль законның 2 маддҽсе 2 пункты, 27.07.2010 ел). Гариза Башкарма комитет 

карары белҽн расланган ҥрнҽк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ исеме  

 Тҿзелгҽн яки ҥзгҽртеп корылган шҽхси торак тҿзелеше 

яисҽ бакча йорты объектының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге 

турындагы закон талҽплҽренҽ туры килҥе (туры килмҽве) 

турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ 

РФ ШТК 55 ст. 19 к.; 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле 

ҥзидарҽ башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 

тасвирламасы 

Тҿзелгҽн объектның шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге 

турындагы закон талҽплҽренҽ туры килҥе (туры килмҽве) 

турында хҽбҽрнамҽ. 

 

 РФ ШТК 55 ст. 19,20 к.; 

 

2.4. Муниципаль хезмҽт кҥр-

сҽтҥ срогы, шул исҽптҽн му-

ниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы оешмаларга мҿрҽ-

җҽгать итҥ зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, туктатылу мҿмкинлеге 

Россия Федерациясе закон-

нары белҽн каралган очракта 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 

Тҿзелгҽн объектның шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге 

турындагы закон талҽплҽренҽ туры килҥе (туры килмҽве) 

турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ – хҽбҽрнамҽ бирҥ кҿнен дҽ 

кертеп, җиде эш кҿне. 

- Тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽне карамыйча 

кире кайтару - ҿч эш кҿне 

 

 РФ ШТК 55 ст. 17,19 к. 
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туктатып тору срогы 

 2.5. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге  

  

 

Шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты объектын 

тҿзегҽн яки ҥзгҽртеп корган очракта, тҿзҥче шҽхси торак 

тҿзелеше яки бакча йорты объекты тҿзелеше яки ҥзгҽртеп 

кору тҽмамланган кҿннҽн бер айдан да соңга калмыйча 

җибҽрҽ: 

Тҥбҽндҽге мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган тҿзелеш 

тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽ (591/пр номерлы боерык 

белҽн расланган форма):  

1) фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), 

тҿзҥченең яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ 

реквизитлары (физик затларга);  

2) тҿзҥченең исеме һҽм урнашу урыны (юридик зат 

ҿчен), шулай ук юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт 

реестрында юридик затның дҽҥлҽт теркҽве турында 

язуның дҽҥлҽт теркҽҥ номеры һҽм салым тҥлҽҥченең 

идентификацион номеры, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил 

юридик зат булган очрактан тыш;  

3) җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), 

җир кишҽрлегенең урнашу адресы яки тасвирламасы;  

4) тҿзҥченең җир кишҽрлегенҽ хокукы турында 

мҽгълҥматлар, шулай ук җир кишҽрлегенҽ башка 

затларның хокуклары турында мҽгълҥматлар (мондый 

затлар булганда);  

5) җир кишҽрлеген һҽм капиталь тҿзелеш объектын 

(шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты) рҿхсҽт 

ителгҽн куллану тҿре турында мҽгълҥматлар;  

6) параметрлар турында мҽгълҥматлар: җир ҿсте 

катлары саны, биеклеге, җир кишҽрлеге чиклҽреннҽн 

 РФ ШТК 55 ст. 16 к.; 

РФ ШТК 55 ст. 5 п.,19 к.; 

591/пр номерлы боерык; 
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чигенҥ турында мҽгълҥматлар, тҿзелеш мҽйданы;  

7) почта адресы һҽм (яки) тҿзҥче белҽн элемтҽгҽ керҥ 

ҿчен электрон почта адресы;  

8) шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты объекты 

мҿстҽкыйль кҥчемсез милек объектларына бҥлҥгҽ 

билгелҽнмҽгҽнлеге турында мҽгълҥмат; 

9) хокукларны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ 

ашырган ҿчен дҽҥлҽт пошлинасын тҥлҽҥ турында 

документ. 1 

0) Тҿзелгҽн яки ҥзгҽртеп корылган шҽхси торак 

тҿзелеше яки бакча йорты объектының шҽһҽр тҿзелеше 

эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры килҥе 

яки тҿзелгҽн яки ҥзгҽртеп корылган шҽхси торак тҿзелеше 

яки бакча йорты объектының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге 

турындагы закон талҽплҽренҽ туры килмҽве турында 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ ысулы.  

Тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽгҽ теркҽлҽ:  

1) планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ 

тҿзҥче вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта, тҿзҥче 

вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ;  

2) тҿзҥче чит ил юридик зат булса, чит ил законнары 

нигезендҽ, юридик затның дҽҥлҽт теркҽве турындагы 

документларының рус теленҽ расланган тҽрҗемҽсе;  

3) шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты объектының 

техник планы;  

4) җир кишҽрлеге хокукына ия булучылар арасында 

тҿзелгҽн яисҽ ҥзгҽртеп корылган шҽхси торак тҿзелеше 

яисҽ бакча йорты объектына гомуми ҿлешле милек 

хокукында аларның ҿлешен билгелҽҥ турында килешҥ 



211 

 

тҿзҥ, ҽгҽр шҽхси торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты 

объекты тҿзелгҽн яисҽ ҥзгҽртеп корылган җир кишҽрлеге 

гомуми ҿлешле милек хокукында яисҽ кҥп кенҽ затларның 

гомуми ҿлешле милек хокукында яисҽ арендатор ягында 

кҥп кенҽ затларның аренда хокукында ике һҽм аннан 

кҥбрҽк гражданга карый.  

Хҽбҽрнамҽлҽр шҽхси мҿрҽҗҽгать аша тҿзелешкҽ 

рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле җирле ҥзидарҽ органына, шул 

исҽптҽн кҥпфункцияле ҥзҽк аша, кҽгазьдҽ бирелергҽ 

мҿмкин, яисҽ почта аша тапшыру турында хҽбҽрнамҽ 

белҽн яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталы аша җибҽрелҽ ала 

 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

кҥрсҽтергҽ хокуклы хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге, мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ органы 

яисҽ ҽлеге документлар 

карамагында булган оешма 

Гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 

документларны ысуллары һҽм тҽкъдим итҥ тҽртибе ҽлеге 

регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда аталган документларны талҽп итҥ тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итҥченең югарыда кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган документларны 

тапшырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

ҿчен нигез булып тормый 
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2.7.  Норматив хокукый 

актларда каралган очракларда 

килештерҥ хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен талҽп ителгҽн һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽҥлҽт 

хакимияте органнары (җирле 

ҥзидарҽ органнары) һҽм 

аларның структур бҥлекчҽлҽре 

исемлеге 

Килештерҥ талҽп ителми  

2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽн 

баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

Нигезлҽр юк  

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 

бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигезлҽр каралмаган.      

Тҿзелешне тҽмамлау турында хҽбҽрнамҽдҽ 

регламентның 2.5 пунктында каралган мҽгълҥмат 

булмаган яки аңа кушып бирелҽ торган һҽм регламентның 

2.5 пунктында каралган документлар булмаган очракта, 

шулай ук ҽгҽр аның нигезендҽ шҽхси торак тҿзелеше яки 

бакча йорты объектын тҿзҥ яки ҥзгҽртеп кору гамҽлгҽ 

ашырылган тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽ 

планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ кергҽн 

кҿннҽн соң ун елдан соң керсҽ, яисҽ шундый шҽхси торак 

тҿзелеше яки бакча йорты объектының планлаштырылган 

 РФ ШТК 55 ст. 17 к.; 
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тҿзелеше турында хҽбҽрнамҽ элек җибҽрелмҽгҽн (шул 

исҽптҽн, тҿзҥчегҽ РФ ШТК 51.1 статьясының 6 ҿлеше 

нигезендҽ кире кайтарылган) булса, Башкарма комитет 

тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽ кергҽн кҿннҽн ҿч 

эш кҿне эчендҽ тҿзҥчегҽ тҿзелеш тҽмамлану турында 

хҽбҽрнамҽ һҽм аңа теркҽлгҽн документларны, сҽбҽплҽрен 

кҥрсҽтеп, карамыйча кире кайтара. Бу очракта тҿзелеш 

тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽ җибҽрелмҽгҽн булып 

санала.  

2.10. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган 

дҽҥлҽт пошлинасы яки башка 

тҥлҽҥ алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  

2.11. Хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ 

алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре, шул исҽптҽн 

мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 

исҽплҽҥ методикасы турында 

мҽгълҥматны да кертеп 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 
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кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты 

Чират булган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ 

гариза бирҥ вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук 

нҽтиҗҽсен алу вакыты  да 15 минуттан артмый. 

Установлен настоящим 

регламентом 

2.13. Муниципаль хезмҽт кҥр-

сҽтҥнең, шул исҽптҽн электрон 

формасында гариза язучының 

соравын теркҽҥ вакыты. 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.Ял (бҽйрҽм) 

кҿнендҽ электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) 

кҿненнҽн соӊ килҥче эш кҿнендҽ теркҽлҽ 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирҥчелҽрне кҿтҥ һҽм 

кабул итҥ урынына, шул исҽп-

тҽн ҽлеге объектларның инва-

лидлар ҿчен ҥтемлелеген тҽэ-

мин итҥгҽ, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм мульти-

медияле мҽгълҥмату урнаш-

тыру һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ 

талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмҽт хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт  
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кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

кҥрсҽткечлҽре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 

хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт 

алу мҿмкинлеге, Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

барышы турында мҽгълҥмат 

алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникацион 

технологиялҽр куллану белҽн 

дҽ 

кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥмат булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 

характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 

чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. 

Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн 

билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирҥне, документлар кабул 

итҥне һҽм бирҥне КФҤ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 

мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан сайтта, дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче 
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тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ. 

2.16. Электрон формада 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 

электрон формада алу 

 

 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза электрон формада бирҥ каралган булса, 

гариза Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi.tatar.ru/) яки 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм 

порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/) 

 



 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән 

административ процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, 

шулай ук административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле 

үзәкнең читтән торып эшләү урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

  

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм юнҽлтҥ; 

4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен җибҽрҥ. 

 

3.2. Оказание консультаций заявителю 

 

3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында 

консультациялҽр алу ҿчен бҥлеккҽ шҽхсҽн, телефоны буенча һҽм (яки) электрон 

почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм 

башка мҽсьҽлҽлҽр буенча, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм 

кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һҽм рҿхсҽт алуга башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында язма гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендҽ 

бҥлеккҽ документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итҥ бҥлмҽсе аша бҥлеккҽ җибҽрелҽ. Электрон формада 

кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥче бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка 

ашыра: 

- мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

- мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе буенча эш 

иткҽн очракта); 

- ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерҥ; 
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- тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

сызылган сҥзлҽр, тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Кимчелеклҽр булмаган очракта бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

- мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, документларны кабул итҥ датасы, керҥ номеры, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакытын кҥрсҽтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге кҥчермҽсен тапшыру; 

- гаризаны Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ карап тикшерҥгҽ җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бҥлек 

белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен каршылыклар булу турында 

хҽбҽр итҽ һҽм ачыкланган нигезлҽрне язма рҽвештҽ аӊлатып, документларны кире 

кайтара.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ; 

гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ; 

Процедура нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза Башкарма 

комитет Җитҽкчесенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлтелгҽн яки документлар гариза 

бирҥчегҽ кире кайтарылган. 

3.3.3. Башкарма комитет Җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм документларны бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза 

 

3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ. 

3.4.1. Идарҽ белгече алынган документлар нигезендҽ: 

тҿзелгҽн объектның туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ проектын 

ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын рҽсмилҽштерҽ; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ 

процедурасын гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (аның вҽкалҽтле затына) 

имзалауга җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (аның вҽкалҽтле 

затына) имза салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.4.2. Башкарма комитет җитҽкчесе (аның вҽкалҽтле заты) тҿзелгҽн объектның 

туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽне раслый, имзалый, аны Башкарма 

комитет мҿһере белҽн раслый һҽм Идарҽ белгеченҽ җибҽрҽ. 

3.4.1-3.4.2 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар соратуга җавап 

кергҽн вакыттан ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: тҿзелгҽн объектның туры килҥе (туры килмҽве) 

турында Идарҽгҽ җибҽрелгҽн хҽбҽрнамҽ. 

3.5. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ. 
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3.5.1. Идарҽ белгече: 

тҿзелгҽн объектның туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽне терки; 

тҿзҥчегҽ тҿзелешне тҽмамлау турында хҽбҽрнамҽдҽ билгелҽнгҽн ысул белҽн 

тҿзелгҽн объектның туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитет җитҽкчесе 

тарафыннан документларга кул куелган кҿннҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тҿзелгҽн объектның туры килҥе (туры килмҽве) 

турында җибҽрелгҽн хҽбҽрнамҽ. 

3.6. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ. 

3.6.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ алу ҿчен КФҤгҽ, 

КФҤнең ераклаштырылган эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.6.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤнең билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

расланган эш регламенты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.6.3. Муниципаль хезмҽт алуга КФҤннҽн документлар кергҽндҽ, 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤнҽ җибҽрелҽ. 

3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган документта техник 

хаталар табылган очракта, гариза бирҥче КФҤнҽ тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (1нче кушымта); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 

гариза гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул 

исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

бердҽм порталы яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче кҥпфункцияле ҥзҽк 

аша бирелҽ. 

3.7.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гариза кабул итҽ, теркҽлгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм аларны 

Идарҽгҽ тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

ҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: идарҽ белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.7.3. Идарҽ белгече документларны карый һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе 

булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында, ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм техник хата булган 

документның оригиналын мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилдҽн) алып, 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) тҿзҽтелгҽн документны имзалатып шҽхсҽн 

бирҽ, яки мҿрҽҗҽгать итҥче адресына почта аша (электрон почта аша) Идарҽгҽ 

техник хата булган документның оригиналын тапшырганда документ алу 

мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 



220 

 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар ачыкланганнан 

яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң 

ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ 

  
 

 4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 



221 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 

ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 

башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Кайбыч муниципаль 

районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

 

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

челтҽре, Кайбыч муниципаль районының рҽсми сайты аша җибҽрелергҽ мҿмкин 
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(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 

җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 

тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ. 

Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала: 

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

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

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 

бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 1) шикаятьне, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн документларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, шулай ук 

башка рҽвешлҽрдҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 
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Кушымта №1 

ФОРМА 

Шәхси торак тӛзелеше объекты яки бакча йорты 

  тӛзелеше яки реконструкцияләү тәмамлану турында хәбәрнамә 

  

«  »  20  ел 

 

 

 

(федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органының тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле заты исеме) 

  1. Тӛзүче турында мәгълүмат 

1.1 Тҿзҥче физик зат булса, физик зат 

турында мҽгълҥмат: 

 

1.1.1    Фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(булган очракта) 

 

1.1.2  Яшҽҥ урыны  

1.1.3  Шҽхесне раслаучы документ 

реквизитлары 

 

1.2   Тҿзҥче юридик зат булса, юридик зат 

турында мҽгълҥмат: 

 

1.2.1  Исеме  

1.2.2  Урнашу урыны  

1.2.3  Мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты 

булган очрактан тыш, юридик затларның 

дҽҥлҽт реестрында юридик затның 

дҽҥлҽт теркҽве алу турында язуның 

Дҽҥлҽт теркҽҥ номеры 

 

1.2.4 Мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты 

булган очрактан тыш, салым 

тҥлҽҥченең идентификация номеры 
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2. Җир кишәрлеге турында мәгълүматлар 

2.1 Җир кишҽрлегенең кадастр номеры 

(булганда)   

 

2.2  Җир кишҽрлеге урнашу урынының 

адресы яки тасвирламасы 

 

2.3  Тҿзҥченең җир кишҽрлегенҽ хокукы 

турында мҽгълҥматлар (хокук 

билгелҽҥче 

документлар) 

 

2.4  Җир кишҽрлегенҽ башка затларның 

хокуклары турында мҽгълҥмат (булган 

очракта) 

 

2.5  Җир кишҽрлегенең рҿхсҽт ителгҽн 

файдалану тҿре турында мҽгълҥматлар 

 

3. Капиталь тӛзелеш объекты турында мәгълүматлар 

3.1 Капиталь тҿзелеш объектының (шҽхси 

торак тҿзелеше объекты яки бакча 

йорты) рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

турында мҽгълҥматлар 

 

3.2  Хҽбҽрнамҽ бирҥ максаты (тҿзелеш яки 

реконструкция) 

 

3.3     Параметрлар турында мҽгълҥматлар:  

3.3.1 Җир ҿсте катлары саны  

3.3.2  Биеклеге  

3.3.3  Җир кишҽрлеге чиклҽреннҽн чигенҥлҽр 

турында мҽгълҥматлар 

 

3.3.4   Тҿзелеш мҽйданы  
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4. Җир кишәрлегендә капиталь тӛзелеш объектының тӛзелеш яки реконструкцияләүгә 

планлаштырылган схематик сурәте 

 

 

 

 



226 

 

Элемтҽ ҿчен почта адресы һҽм (яки) электрон почта адресы: 

Шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрларының  тҿзелеш яки 

реконструкциялҽҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча 

йортының билгелҽнгҽн параметрларына туры килҥе турында һҽм шҽхси торак тҿзелеше объектын 

яисҽ бакча йортын җир кишҽрлегендҽ урнаштыруның рҿхсҽт ителҥе яисҽ шҽхси торак тҿзелеше 

объекты яки бакча йорты параметрларының планлаштырылган тҿзелеш яки реконструкциялҽҥ 

турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йортының 

билгелҽнгҽн параметрларына туры килмҽве турында һҽм (яки) шҽхси торак тҿзелеше объектын 

яисҽ бакча йортын җир кишҽрлегендҽ урнаштыруның рҿхсҽт ителмҽве турында хҽбҽрнамҽне 

тҥбҽндҽгечҽ җибҽрегезне сорыйм: 

 

 

(почта адресына һҽм (яки) электрон почта адресына яисҽ федераль башкарма хакимият органы, Россия 

Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисҽ җирле ҥзидарҽ органында тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ 

вҽкалҽтле йомыш белҽн җибҽрелгҽн кеше аша, шул исҽп кҥпфункцияле ҥзҽк аша, җибҽрҥ юлы белҽн) 

Әлеге хәбәрнамә белән раслыйм,    
 

(шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты) 

мӛстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлү ӛчен, шулай ук хокукларга дәүләт теркәве 

ясаган ӛчен  дәүләт пошлинасы түләүгә    билгеләнмәгән. 

(тҥлҽҥ документы реквизитлары) 

Әлеге хәбәрнамә белән мин   

 

 

(фамилия, исеме, ҽтисенең исеме (булганда) 

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирәм (әгәр тӛзүче физик зат булса). 

     

(вазыйфа, тҿзҥче юридик зат булган очракта)                   (имза)                        (имзаны расшифровкалау)  

М.У. (булганда)  

 

Ҽлеге мҿрҽҗҽгатькҽ теркҽлҽ: 

 

 

 

(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55маддҽсендҽге 16 кисҽгендҽ каралган 

документлар (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2005, №1, 16 мад.,  1, ст. 16; 2006, № 31, 

ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 

4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 

2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, 

ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135) 

 



 

Кушымта №2 

 
ФОРМА 

 

федераль башкарма хакимият органы, Россия 

Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 

органы яисҽ җирле ҥзидарҽ органында 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле зат исеме 

Кемгҽ: 

 
 

 
 

 
 

Почта адресы:  
 

 
 

 
 

электрон  почта адресы 

(булса):  
 

 
 

Тӛзелгән яки реконструкцияләнгән шәхси торак тӛзелеше объекты яисә бакча йортының 

билгеләнгән параметрларына 

туры килүе турында хәбәрнамә  

  

«  »  20  ел №  

Тҿзелгҽн яки реконструкциялҽнгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йортының 

билгелҽнгҽн параметрларына туры килҥе турында хҽбҽрнамҽне караганнан соң 

(алга таба – хҽбҽрнамҽ), 

җибҽрелгҽн  

( хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ датасы)   

теркҽлгҽн 

(хҽбҽрнамҽне теркҽҥ датасы һҽм номеры)    

Туры килүе турында хәбәр итә 

(Тҿзелгҽн яки реконструкциялҽнгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ 

бакча йортының) 

Хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн һҽм  
 

 

(җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишҽрлегенең урнашу урыны адресы яки 

тасвирламасы) 

җир кишҽрлегендҽ урнашкан  объект шҽһҽр тҿзелеше канунчылыгы талҽплҽренҽ туры килҽ.   
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(федераль башкарма хакимият органы, 

Россия Федерациясе субъекты башкарма 

хакимияте органы яисҽ җирле 

ҥзидарҽ органында тҿзелешкҽ рҿхсҽт 

бирҥгҽ вҽкалҽтле органның вҽкалҽтле 

затының вазыйфасы) 

 (имза)  (расшифровка) 

М.у. 

 

 



 

КУШЫМТА №3 

 
ФОРМА 

 

   федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисҽ 

җирле ҥзидарҽ органында тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле органның вҽкалҽтле зат исеме  

  

Кемгҽ: 

 
 

 
 

 
 

Почта адресы:  
 

 
 

 
 

электрон  почта адресы (булса):  
 

 
 

Тӛзелгән яки реконструкцияләнгән шәхси торак тӛзелеше объекты яисә бакча йортының 

билгеләнгән параметрларына 

туры килмәве турында хәбәрнамә  

«  »  20  ел №  

Тҿзелгҽн яки реконструкциялҽнгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йортының 

билгелҽнгҽн параметрларына туры килҥе турында хҽбҽрнамҽне караганнан соң 

(алга таба – хҽбҽрнамҽ), 

җибҽрелгҽн  

( хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ датасы)   

теркҽлгҽн 

(хҽбҽрнамҽне теркҽҥ датасы һҽм номеры)    

хәбәр итәбез: 1) хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чик параметрларына, капиталь 

тҿзелеш объектын ҥзгҽртеп коруга параметрларның тҥбҽндҽге нигезлҽр буенча туры килмҽве турында: 
 

 

(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн билгелҽнгҽн җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽре, территорияне планлаштыру буенча документлар яки капиталь тҿзелеш объектлары 

параметрларына мҽҗбҥри талҽплҽр белҽн билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн капиталь тҿзелеш объектларын 

тҿзҥнең, ҥзгҽртеп коруның чик параметрлары турында мҽгълҥматлар (Россия Федерациясе законнары 

җыелмасы, 2005, № 1, 16 мад.; 2018, № 32, 5135 мад., башка федераль законнар белҽн, планлаштырыла 

торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ кҥрсҽтелгҽн шҽхси торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты 

параметрларына туры килми торган һҽм планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ кергҽн кҿннҽн 

гамҽлгҽ ашырыла )  

2) шҽхси торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын җир кишҽрлегендҽ тҥбҽндҽге нигезлҽр буенча 

урнаштыру рҿхсҽт ителми: 
 

 

(Россия Федерациясенең Җир һҽм башка законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн һҽм хҽбҽрнамҽ кергҽн кҿндҽ 

гамҽлдҽ булган рҿхсҽт ителгҽн җир участогыннан файдалану тҿрлҽре һҽм (яки) чиклҽҥлҽр турында 

мҽгълҥматлар) 
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 3) җир кишҽрлегенҽ тҥбҽндҽге нигезлҽр буенча Сезнең хокукыгыз булмау сҽбҽпле, тҿзҥче булмаган зат 

тарафыннан хҽбҽрнамҽ бирелҥ яки җибҽрелҥ турында: 
 

 

(планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽр биргҽн яисҽ җибҽрелгҽн затның, җир кишҽрлегенҽ хокуклары 

булмау сҽбҽпле, тҿзҥче булып тормавы турында мҽгълҥмат) 4) федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи 

җирлек территориялҽре чиклҽрендҽ урнашкан, территориаль зонага карата шҽһҽр тҿзелеше регламенты 

белҽн билгелҽнгҽн шҽхси торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының тышкы кыяфҽте тасвирламасы 

тарихи җирлекне саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш объектларының архитектур чишелешлҽре 

талҽплҽренҽ тҥбҽндҽге нигезлҽр буенча туры килмҽве турында" _______________________ 
 

 

(мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле Россия Федерациясе субъекты башкарма 

хакимияте органы хҽбҽрнамҽсе реквизитлары) 

     

(федераль башкарма хакимият органы, Россия 

Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 

органы яисҽ җирле ҥзидарҽ органында 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ вҽкалҽтле органның 

вҽкалҽтле затының вазыйфасы) 

 (имза)  (расшифровка ) 

М.У. 

Ҽлеге хҽбҽрнамҽгҽ теркҽлҽ 
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Кушымта №3. 
Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 
 башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  

________________________ 
__________________________

______________________                           
________________________                                                                                                                                                             

 
Техник хатаны тӛзәтү турында гариза 

Сездҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
____________________________________________________________________ 
(Кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

Язылган:______________________________________________________________ 
Дҿрес 
мҽгълҥмат:___________________________________________________________ 
 

 Җибҽрелгҽн хатаны тҿзҽтҥегезне сорыйм: 
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 
ителгҽн очракта мондый карарны җибҽрҥегезне тҥбҽндҽге юл белҽн җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________________ 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта аша тҥбҽндҽге адрес буенча: 
______________________________________________________________________ 

Шҽхсҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 
шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 
куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси 
мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның 
ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, раслыйм. 
Минем шҽхесемҽ кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгҽн мҽгълҥматлар 
дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның 
кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 
килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълҥматлар 
кҥрсҽтелгҽн. 
 Телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча 
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 
______________ _________________ ( ________________) 
 (дата) (имза) (Ф. И. О.) 
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Кушымта 

(белешмҽ)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитҽкчесе 

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

 Башкарма комитет эшлҽре 

белҽн идарҽ 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                                                             
          2019е. 29 маендагы  254  

номерлы карарына     
 Кушымта №8   

 

Рӛхсәт ителгән тӛзелеш, 

капиталь тӛзелеш объектларын реконструкцияләүдә 

чик параметрларыннан читкә тайпылуга 

рӛхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламенты 

  

 

I. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Ҽлеге муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (алга 

таба – Регламент) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш объектларын 

реконструкциялҽҥдҽ чик параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт бирҥ буенча 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (алга таба – 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ) стандартын һҽм тҽртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба-

гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽтлҽр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсҽтелҽ   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 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:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Ял, тҽнҽфес һҽм ашау вакытлары эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шҽхесне билгелҽҥче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мҽгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥматны алып була:  
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1) Гариза бирҥчелҽр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мҽгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мҽгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хҽбҽр ителҽ.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтҽре аша 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында 

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

 4 Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бҥлектҽ): 

-  телдҽн мҿрҽҗҽгать – шҽхси яки телефоннан; 

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

кҽгазьдҽ, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һҽм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽтлҽр тҥбҽндҽге Федераль законнар нигезендҽ кҥрсҽтелҽ: 

  

- Россия Федерациясенец Шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга таба - РФ ШТК) 

(Россия Федерациясе законнары жыентыгы, 03.01.2005, №1 (I елеш), 16 б.); 

- Россия Федерациясенең Җир кодексы (алга таба - РФ ЖК) (Россия 

Федерациясе законнары жыентыгы, 29.10.2001, №44, 4147 б.); 

«Россия Федерациясендҽ архитектура эшчҽнлеге турында " 1995 елның 17 

ноябрендҽге 169-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 169-ФЗ номерлы Федераль 

закон) (Россия Федерациясе законнары жыелышы, 20.11.1995, № 47, 4473 ст.)); 

- 2003 елның 6 октябрендҽге «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында»гы 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

(алга таба- 131-ФЗ номерлы Закон) (Россия Федерациясе законнары жыентыгы, 

06.10.2003, №40, 3822 статья); 

- 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы «Дҽҥлҽт hҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтуне оештыру турында»  Федераль законы (алга таба - 210-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары жыентыгы, 02.08.2010, 

№31, 4179 ст.); 

Россия Федерациясе Тҿзелеш hҽм торак-коммуналь хуҗалык  министрлыгының 

19.09.2018 ел, №591/пр боерыгы «Индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йорты 

обьектын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ ҿчен кирҽкле хҽбҽрнамҽлҽр формаларын 

раслау турында " (алга таба - 591/пр боерыгы) (рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-

порталы http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018); 

- 2004 елның 28 июлендҽге «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 

турында»   45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба - 45-ТРЗ 

номерлы Закон) («Татарстан Республикасы», 03.08.2004, №155-156); 

 15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн 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 нигезлҽмҽ (алга таба –   БК 

турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

20.06.2014 №296 Башкарма комитет житҽкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезлҽмҽсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезлҽмҽ); 

1.5. Бу регламентта тҥбҽндҽге белешмҽлҽр һҽм терминнар кулланыла: 

- гариза бирҥче - физик яки юридик затлар (дҽҥлҽт органнарыннан hҽм 

аларның территориаль органнарыннан, дҽҥлҽт бюджеттан тыш фондлары 

органнарыннан hҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле ҥзидарҽ 

органнарыннан тыш) яисҽ Идарҽгҽ телдҽн, язма яки электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн вҽкалҽтле вҽкиллҽр; 

- тҿзҥче - ҥзенҽ караган жир участогында капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, 

реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау, шулай ук инженерлык эзлҽнҥлҽрен 

башкару, ҽлеге объектларны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау ҿчен 

проект документларын ҽзерлҽҥче. 

- техник заказчы -  тҿзҥче тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн hҽм тҿзҥче исеменнҽн 

инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкару, проект документларын ҽзерлҽҥ, капиталь 

тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, аларга капиталь ремонт ясау, аларны 

сҥтҥ турында килешҥлҽр тҿзи, бирелгҽн эш тҿрлҽрен башкаруга биремнҽр ҽзерли, 

инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаручы hҽм (яки) проект документларын ҽзерлҽҥне, 

капиталь тезелеш объектларын тҿзуне, реконструкциялҽҥне, капиталь ремонт 

ясауны, сҥтҥне, элеге эш тҿрлҽрен башкару ҿчен кирҽкле материаллар hҽм 

документлар ҽзерли, проект документларын раслый, капиталь тҿзелеш объектын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле шҽhҽр тҿзелеше эшчҽнлеге 

турындагы законнарда каралган башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра. Тҿзҥче техник 

заказчы функциялҽрен мҿстҽкыйль рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырырга хокуклы; 

«Дҽҥлҽт hҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

читтҽ урнашкан эш урыны - Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2012 елның 22 

декабрендҽге «Дҽҥлҽт hҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» 1376 нчы номерлы 

карары белҽн расланган Дҽҥлҽт hҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽренең 34пункты нигезендҽ 

Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽhҽр округының) шҽhҽр яки 

авыл жирлегендҽ тезелгҽн дҽҥлҽт hҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча 

кҥпфункцияле ҥзҽгенең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы); 

- техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан жибҽрелгҽн 

hҽм документларга (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсенҽ) кертелгҽн мҽгьлҥматларның 

документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽвенҽ китергҽн хата (хата, ялгыш, 

грамматик яки арифметикхата яки башка шундый хата); 

ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гариза белҽн 

индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥ параметрларын ҥзгэртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәтләр күрсәтү стандарты 

Муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

стандартына таләпләр исемлеге 

Таләпләр стандартының эчтәлеге Таләп һәм хезмәт күрсәтүне 

билгеләүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

исемлеге 

Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш 

объектларын реконструкциялҽҥнең чик 

параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт бирҥ 

РФ ШрК 40 ст. 6 б.; 

2.2. Турыдан - туры хезмҽт 

кҥрсҽтҥче, җирле ҥзидарҽ 

органының башкару-боеру 

исемлеге. 

Татарстан  Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

 

2.3. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсен тасвирлау. 

Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш 

объектларын реконструкциялҽҥнең чик пара-

метрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт бирҥ турында 

карар. Рҿхсҽт бирмҽҥ турында карар, сҽбҽплҽрен 

кҥрсҽтеп.   

РФ ШрК 40 ст. 6 б.;  

2.4. Россия Федерациясенең законы 

буенча туктатылу мҿмкинлеге 

каралган булса, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең вакыты туктатылган 

очракта, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы оешмага мҿрҽжҽгать 

итҥ каралган. 

  Рҿхсҽт бирҥ турында, рҿхсҽт бирмҽҥ турында 

карар кабул итҥ- бу турыда гҽвами тыңлаулар 

ҥткҽннҽн соң 4 кҿн эчендҽ. 

Муниципаль берҽмлек халкына аларны ҥткҽрҥ 

турында хҽбҽр ителгҽн кҿннҽн алып жҽмҽгать фикер 

алышуы яки гавами тыңлаулар нҽтижҽлҽре турында 

бҽялҽмҽ бастырган кҿнгҽ кадҽр жҽмҽгать фикер 

алышуы яисҽ гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ вакыты 

муниципаль берҽмлек уставы hҽм (яки) муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы норматив хокукый 

РФ ШрК 40 ст. 5 ҿ. 

РФ ШрК 39 ст. 7 ҿ. 
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акты белҽн билгелҽнҽ hҽм бер айдан артык була 

алмый.  

  

2.5. Закон яисҽ башка норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

тулы документлар исемлеге, шулай 

ук муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган  

хезмҽтлҽр, дҽгъва белдерҥченең 

тиешле тҽкъдиме, дҽгъва белдерҥче 

тапшыра торган ысуллар электрон 

формада, аларны бирҥ тҽртибе. 

Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш 

объектларын реконструкциялҽҥнең чик 

параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт бирҥ 

турында гариза хат 

Гариза кҽгазьдҽ жирле ҥзидарҽ  органына, шул 

исҽптҽн купфункцияле ҥзҽк аша тҿзелешкҽ рҿхсҽт 

бирҥгҽ вҽкалҽтле шҽхси мҿрҽжҽгать итҥ юлы белҽн 

тапшырылырга мҿмкин, яисҽ почта аша дҽҥлҽт hҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталын тапшыру 

турында хҽбҽрнамҽ белҽн жибҽрелҽ ала. 

РФ ШрК 40 ст. 3 б. 

 

 

2.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен норматив хокукый актларын 

тҽңгҽллҽштерҥгҽ кирҽк булган 

тиешле документларның тҿгҽл 

исемлеген дҽгъвачы дҽҥлҽт 

органнары кҥрсҽтмҽсендҽ, җирле 

ҥзидарҽ һҽм башка оешмаларда 

кҥрсҽтҽ ала. Ҽлеге документлар 

дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ яки 

башка оешмалар кҥрсҽтмҽсендҽ 

булырга тиеш. 

Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган 

документларны тапшыру талҽп ителми 
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2.7. Хокукый норматив актларда 

каралганча, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне тҽкъдим итҥче, хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ һҽм орган 

тарафыннан тормышка ашырыла 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының һҽм аларның 

тҿзелешле бҥлекчҽлҽренең 

исемлеге.  

Килешҥ талҽп ителми.  

2.8. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ кире кагуның тулы исемлеге. 

1) Документларның тиешле зат тарафыннан  

бирелмҽве.; 

2) Документларның тиешле органнарга 

бирелмҽве. 

 

2.9. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире кагуның 

тулы исемлеге нигезе. 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатуда нигез каралмаган. 

 Кире кагу ҿчен нигезлҽр:  

 рҿхсҽт бирҥ  турында карар проекты буенча 

ижтимагый фикер алышулар яки гавами 

тыңлаулар 

нҽтижҽлҽре буенча ҽзерлҽнгҽн рҿхсҽт бирҥдҽн 

баш тарту турында Комиссия бҽялҽмҽсе; 

ҽгҽр мондый корылма урнашкан җир кишҽрлеге 

бу корылманы сҥткҽнче яки тиешле талҽплҽргҽ туры 

китерелгҽнче рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь 

тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥнең чик 

параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт 

бирелми, 

 

 

 

 

РФ ШрК 40 ст. 5б. 

 РФ ШрК 40 ст. 6б. 
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мондый хҽбҽрнамҽ башкарма хакимиятнең җирле 

ҥзидарҽ органында каралганнан соңгы нҽтиҗҽ буенча       

вазыйфаи затка, дҽҥлҽт учреждениесенҽ яки  җирле 

ҥзидарҽ органына ҽлеге  Кодексның     55.32 статьясы 

2 бҥлегендҽ  кҥрсҽтелгҽнчҽ ҥз телҽге белҽн тҿзҥ 

билгелҽре кҥренми, я булмаса ҥз телҽге белҽн 

тҿзелгҽн корылманы сҥтҥ турындагы шикаятьне  

канҽгатьлҽндерҥгҽ рҿхсҽт бирмҽҥ законлы кҿченҽ 

керҥ турында яки аны тиешле талҽплҽргҽ туры 

китереп ҥзгҽртҥ башкарылган булса;      

рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш 

объектларын реконструкциялҽҥнең чик 

параметрларыннан кире кагу рҿхсҽт ителми, ҽгҽр 

мондый кире кагу  аэродром яны территориясендҽ 

билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектларын куллану 

чиклҽҥлҽренҽ туры килми икҽн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ ШрК 40 ст. 8б 

2.10. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥдҽ дҽҥлҽт салымы яки башка 

тҥлҽҥнең тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезе билгелҽнҽ. 

Муниципаль хезмҽт  бушлай    башкарыла. Рҿхсҽт 

ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш объектларын 

реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан читкҽ 

тайпылу белҽн бҽйле эшлҽр буенча чыгымнар 

кызыксынган физик яки юридик зат хисабына 

башкарыла.. 

 

 

РФ ШрК 40 ст. 4б. 

2.11. Муниципаль хезмҽтне 

кҥрсҽтҥдҽ тиешле һҽм мҽҗбҥри 

саналган, тҥлҽҥлҽр кҥлҽме турында 

мҽгълҥматны кертеп, хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

тҥлҽҥнең нигезе билгелҽнҽ. 

Тиешле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп 

ителми.
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2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

һҽм аның нҽтиҗҽсен алуның 

максималь вакыты. 

Чират булган очракта, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥгҽ гариза бирҥ вакыты – 15 минуттан артмый. 

Шулай ук нҽтиҗҽсен алу вакыты  да 15 минуттан 

артмый.   

 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн электрон 

формасында гариза язучының 

соравын теркҽҥ вакыты. 

Гариза кабул ителгҽн моменттан бер кҿн 

дҽвамында сорау, электрон формада кабул ителеп, ял 

(бҽйрҽм) кҿненҽ туры килсҽ, теркҽҥ икенче эш кҿненҽ 

кҥчерелҽ. 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 

гариза бирҥчелҽр ҿчен кҿтеп тору 

һҽм кабул итҥ урынына, шул 

исҽптҽн Россия Федерациясенең 

законы буенча инвалидларны 

социаль яклау законына нигезлҽнеп, 

инвалидларга да билгелҽнгҽн 

объектларда кҿтеп тору урынына 

талҽплҽр. Визуаль, текстлы һҽм 

мультимедияле мҽгълҥматны 

инвалидлар да кулланырлык итеп 

урнаштыру һҽм тутыру 

кҥчермҽлҽрен бирҥ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын 

куркынычсызлыгы системасы һҽм янгынны сҥндерҥ 

системасы, документларны тутыру ҿчен мҽгълҥмати 

стендлар һҽм кирҽкле жиһаз булган биналарда 

башкарыла. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр урынына 

инвалидларга (биналарга керҥ – чыгу һҽм бина 

эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ) мҿмкинлеклҽр тудыру тҽэмин 

ителҽ. Мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн инвалидларны 

исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ визуаль, 

текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥматны бирҥ 

тҽртибе гариза 

Кагыйдҽ 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрнең сыйфаты һҽм 

кҥрсҽткечлҽрен алу мҿмкинлеге, 

шул исҽптҽн гариза бирҥче һҽм 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге 

кҥрсҽткечлҽре булып торалар: 

- Башкарма комитетның җҽмҽгать транспорты 

йҿрҥ зонасында урнашуы; 
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билгелҽнгҽн затларның ҥзара 

хезмҽттҽшлеген кҥрсҽтҥдҽ, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу 

мҿмкинлеге кҥпфункцияле ҥзҽктҽ 

бирелҽ. Хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында 

мҽгълҥматны алу, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати, коммуникатив 

технологиялҽр куллану мҿмкинлеге. 

- гариза бирҥчелҽрдҽн документларны кабул 

итҥдҽ белгечлҽрнең һҽм биналарның кирҽкле санда 

булуы; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулы мҽгълҥмат 

алу ысулы, тҽртибе һҽм вакыты. Бердҽм дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында, «Интернет» 

челтҽрендҽге мҽгълҥмати ресурслар 

(http://kaybici.tatarstan.ru/),  мҽгълҥмати стендларда 

кҥрсҽтелҽ. 

- Башка затлар белҽн бертигез рҽвештҽ 

инвалидларга хезмҽт кҥрсҽтҥдҽге каршылыкларны 

җиңҥдҽ ярдҽм итҥ.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽр булганда характерлана: 

- дҽгъвачы документларын тапшырганда һҽм 

алганда чиратның булуы; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең вакыты 

бозылуы; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽге муниципаль 

хезмҽтлҽрнең эшенҽ шикаять; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽге муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең дҽгъвачыларга игътибарсызлык һҽм 

тҿгҽл булмаган мҿнҽсҽбҽткҽ шикаять. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ сорау биргҽндҽ 

һҽм нҽтиҗҽсен алганда дҽгъвачы һҽм билгелҽнгҽн зат 

арасында бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлек була ала. 

Ҥзара хезмҽттҽшлекнең дҽвамы регламент белҽн 

билгелҽнҽ. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ МФЦ 

консультациясе, документларны алу һҽм бирҥ 
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кҥпфункцияле ҥзҽктҽ КФҤ белгечлҽре тарафыннан 

башкарыла. Дҽгъвачы муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышын дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрнең Бердҽм порталында   КФҤтҽ ала. 

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

2.16. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең электрон формада бирҥ 

ҥзенчҽлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тҽртибе турында 

консультациянең электрон формасын Интернет – 

кабул итҥ яки Татарстан Республикасының дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ порталы аша алып 

була. Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥгҽ гариза электрон формада кабул итҥ 

каралса, Татарстан Республикасының дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ порталы ( 

http://uslugi.tatar.ru/) яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 

 



 

3. Административ процедураларның составы, үтәлеше эзлеклелеге һәм 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул санда административ 

процедураларның электрон формада үтәлеше үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларның күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең күпфункцияле үзәкнең читтәге эш 

урыннарында административ процедураларның үтәлеше үзенчәлекләре. 

 

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эшлҽр эзлеклелеге. 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) гариза бирҥчегҽ консультация; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) җҽмҽгать фикер алышуларын яки гавами тыцлаулар ҥткҽрҥ hҽм бҽялҽмҽ 

ҽзерлҽҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ; 

5) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽсен гариза бирҥчегҽ тапшыру. 

3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ. 

 

3.2.1. Гариза бирҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тҽртибе турында 

консультация алу ҿчен Бҥлеккҽ шҽхси яки телефон һҽм электрон почта аша 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Бҥлек белгече тапшырылучы документларның составы, формасы һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен, башка сораулар буенча гариза бирҥчегҽ 

консультация бирҽ һҽм кирҽк вакытта гариза бланкасын тутырганда ярдҽм кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать иткҽн 

кҿннҽн тормышка ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: тапшырылучы документларның составы, формасы һҽм 

рҿхсҽт алуның башка сораулары буенча консультациялҽр. 

 

3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ. 

3.3.1. Гариза бирҥче шҽхси, ышанычлы зат аша яки КФҤ аша муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язма рҽвештҽ гариза бирҽ һҽм ҽлеге Регламентның 2.5. 

пункты нигезендҽ Бҥлеккҽ документлар тҽкъдим итҽ.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада гариза, электрон 

почта аша Бҥлеккҽ, Интернет-кабул итҥ яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

порталы аркылы юнҽлтелҽ. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥче бҥлек белгече: 

- гариза бирҥченең шҽхесен ачыклау; 

- гариза бирҥченең вакҽлҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе белҽн эшлҽҥ) 

очрагында; 

- ҽлеге Регламентның  2.5 пунктында кҥрҽтелгҽн документларның барлыгын 

тикшерҥ; 

- тапшырылган документларның тиешле талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермҽлҽренең тиешенчҽ рҽсмилҽштерелҥен,документларда 

тҿзҽтмҽлҽрнең булмавы, ҿстҽмҽ язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм башка ҽйтелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр). 

Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, Бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне башкара: 
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-гаризаны кабул итҥ һҽм махсус журналда теркҽҥ; 

-гариза бирҥчегҽ  кабул датасын, номерын кҥрсҽтеп, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ башкарылачак  кҿне һҽм вакытын билгелҽп, тапшырылган документларның 

исемлеге кҥчермҽсен тапшыру; 

-гаризаны карауга, башкарма комитет җитҽкчесенҽ җибҽрҥ. 

Документларны кире кагу ҿчен нигез булган очракта, документларны кабул 

итҥче Бҥлек белгече, гариза бирҥчене, гаризаны теркҽҥ ҿчен каршылыклар булуы 

турында кисҽтҽ һҽм документларны кире кагу ҿчен нигез булучы каршылыкларның 

эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны  кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар: 

-гариза һҽм документлар 15 минут  эчендҽ кабул ителҽ; 

-гариза кергҽннҽн соң гаризаларны теркҽҥ бер кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе:  

 планлаштырылган тҿзелеш турында кабул ителгҽн hҽм теркҽлгҽн хҽбҽрнамҽ, 

аның Башкарма комитет житҽкчесенҽ каралуга яки гариза бирҥчегҽ 

планлаштырылган тҿзелеш турында кире кайтарылуы. 

 

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм гаризаны Бҥлеккҽ җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн башкарылучы процедуралар, гариза  теркҽлгҽннҽн соң, бер 

кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы ведомствоара органнарга 

сораулар формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

 3.4.1 Бҥлек белгече рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш объектларын 

реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ турында карар проектын ҽзерли, аны билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ килештерҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн башкарылучы процедуралар, гариза  теркҽлгҽннҽн соң, ҿч 

кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: ҽзерлҽнгҽн карар  проекты.    

3.4.2. Бҥлек белгече РФ ШрК 5.1 статьясы тҽртибендҽ Иҗтимагый фикер 

алышу яки карар проектын гавами тыңлауны оештыра hҽм ҥткҽрҽ. 

Тыңлаулар нҽижҽлҽре буенча рҿхсҽт бирҥ яки бирҥдҽн баш тарту турында 

бҽялҽмҽ ҽзерли. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура җҽмҽгать фикер алышуы яисҽ 

халык алдында тыңлаулар уздырылган кҿннҽн ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе:  нҽтиҗҽ буенча фикер алышу яки тыңлаулар. 

 

Муниципаль берҽмлек халкына аларны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр ителгҽн кҿннҽн 

алып жҽмҽгать фикер алышуы яки гавами тыңлаулар нҽтижҽлҽре турында бҽялҽмҽ 

бастырган кҿнгҽ кадҽр жҽмҽгать фикер алышуы яисҽ гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ 

вакыты муниципаль берҽмлек уставы hҽм (яки) муниципаль берҽмлекнең 

вҽкиллекле органы норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ hҽм бер айдан артык 

була алмый. 
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3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ. 

3.5.1. Бҥлек белгече алынган бҽялҽмҽ нигезендҽ рҿхсҽт бирҥ яки бирҥдҽн баш 

тарту турында карар проектын ҽзерли. 

Документ проектын Башкарма комитет житҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) кул 

куюга жибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтижҽсе: Башкарма комитет житҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) 

имза салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты.  

4.2. Башкарма комитет житҽкчесе (вҽкалҽтле зат) ҽзерлҽнгэн документ 

проектын имзалый hҽм Бҥлек белгеченҽ жибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ  торган процедуралар гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедура нҽтижҽсе: имзаланган hҽм бҥлеккҽ жибҽрелгҽн документ. 

 

3.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен тапшыру. 

3.6.1. Бҥлек белгече: рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат терки; 

тҿзҥчегҽ рҿхсҽт бирҥ турында гаризада билгелҽнгҽн ысул белҽн рҿхсҽт яки 

рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында хат жибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар гаризаларга жаваплар 

кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтижҽсе: гариза бирҥчегҽ җибҽрелгҽн нҽтиҗҽ.   

 

3.7. Күпфункцияле үзәк аша муниципаль хезмәт күрсәтү.  

3.7.1. Мҿрҽжҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен купфункцияле ҥзҽккҽ, 

купфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш урынына мҿрҽжҽгать итҽргҽ хокуклы.  

3.7.2. Кҥпфункцияле ҥзҽк аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кҥпфункцияле 

ҥзҽкнең билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган Эш регламенты нигезендҽ башкарыла. 

Кҥпфункцияле ҥзҽктҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтугҽ документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3-3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе купфункцияле ҥзҽккҽ жибҽрелҽ. 

 

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.8.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен кҥрсҽткҽн очракта, гариза 

бирҥче Бҥлеккҽ тҽкъдим итҽ: 

- техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (5нче номерлы кушымта); 

гариза бирҥчегҽ бирелгҽн документлар, кайда техник хата билгелҽнҽ,  

шуның нҽтиҗҽсе буларак муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ булып санала; 

юридик кҿчкҽ ия булган документлар, техник хаталарның булуын кҥрсҽтҽ.  

Гариза билгелҽмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ, документта кҥрсҽтелгҽнчҽ, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буларак, гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил аша) шҽхси 

тапшыра, яки почта хезмҽтлҽре аша(шул исҽптҽн электрон почта аша), яки дҽҥлҽт 
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һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ порталы аша, яки кҥпфункцияле дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзҽге аша тапшыра. 

3.8.2. Документларны кабул итҥгҽ җаваплы белгеч, техник хаталарны 

дҿреслҽҥ турындагы гаризаны кабул итеп ала, гаризаны ҿстҽмҽ документлары 

белҽн терки һҽм Бҥлеккҽ тапшыра. 

Процедура, чын пунктында каралганча,  гаризаны теркҽҥ вакытыннан алып 

бер кҿн дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза Бҥлек 

белгеченҽ карарга тапшырыла.  

3.8.3. Бҥлек белгече, хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе буларак документка  

тҿзҽтмҽлҽр кертҥ , тикшерҥ процедураларын  Регламентның 3.5 пунктына 

нигезлҽнеп гамҽлгҽ ашыра,  гариза бирҥчедҽн (вҽкалҽтле вҽкил аша)  техник 

хаталы оригинал документны кире кайтару нигезендҽ кул куйдырып, тҿзҽтмҽлҽр 

кертелгҽн документны гариза бирҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкил аша)  тапшыра, яки 

техник хаталы оригинал документны Бҥлеккҽ кире кайтару нигезендҽ документы 

алу мҿмкинлеген хҽбҽр итеп, почта бҥлеге аша (электрон почта чаралары аша)  

хат тапшыра. 

Техник хатаны ачыклаганнан соң,  яки техник хата булу турында  телҽсҽ 

кайсы кызыксынучы заттан гариза алынганнан соң, ҿч кҿн дҽвамында, пунктта 

билгелҽнгҽнчҽ, процедура гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (тапшырылган) документ. 

 

4.Муниципаль хезмәт курсәтүне тикшерү рәвешләре һәм тәртибе. 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

1) Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

2)Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

3)Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 
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 4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла 

торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 



248 

 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Мамадыш 

муниципаль районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥнең 

срогын яисҽ тҽртибен бозу;  

9) федераль законнарда һҽм аларга туры китереп кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һҽм бҥтҽн норматив хокукый актлары, муниципаль районның норматив хокукый 

актларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатуга нигезлҽр кҥздҽ тотылмаган 

булуга карамастан, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату (туктатып тору); 

 10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ , 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль 

законның 7 маддҽсе 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан гайре, 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽрге (судтан тыш) шикаять бирҥ шул 

очракта мҿмкин, ҽгҽр карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять 

бирелҽ торган кҥпфункцияле ҥзҽккҽ тиңдҽшле муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча 

функция 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 16 маддҽсенең 1.3 ҿлеше белҽн 

тҽгаенлҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса.  

5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата 

шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ яки электрон рҽвештҽ бирелҽ. Шикаять 

почта, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен, Кайбыч 
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муниципаль районының рҽсми сайтын (http://kaybici.tatarstan.ru/), Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽренең Бердҽм порталын 

(http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) 

Бердҽм порталын (http://www.gosuslugi.ru/) файдаланып җибҽрелергҽ, шулай ук 

мӛрҽҗҽгать итҥчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югарырак торган органга (ул 

булса) кергҽн шикаять теркҽлгҽн кҿненнҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ каралырга 

тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

документларны кабул итҥдҽ яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтҥдҽ 

кире кагуына карата шикаять яисҽ андый тҿзҽтҥлҽр срогын бозуга карата шикаять 

очрагында – аны теркҽгҽннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.4. Шикаять тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ алырга тиеш:  

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының 

яки карарлары һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять бирелҽ торган 

муниципаль хезмҽткҽрнең исемен;  

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

булганда), тору урыны турында мҽгълҥматларны – физик затның яисҽ мҿрҽҗҽгать 

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

ук мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҥ ҿчен контакт телефоны номерын 

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

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять бирелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында мҽгълҥматларны; 

 4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле 

(гамҽл кылмавы) белҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең риза булмавына нигез булып торган 

дҽлиллҽр.  

          5.5. Шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

кҥчермҽлҽре шикаятькҽ теркҽлергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ теркҽлгҽн 

документларның исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:   

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, кшул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны кире 

кагу, документларда җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥченең акчаларын 

кире кайтару   формасында  ; 

2) шикаять канҽгатьлҽндерҥ кире кагыла.   

Мондый карар кабул ителгҽннең икенче кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бу турыда язма формада яки аның телҽге буенча электрон хат 

формасында шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽрен аңлатып хат юллана.    

5.7. Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип табылу очрагында 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддҽсенең 8 

ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽнгҽ таянып бирелҽ торган җавапта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ беленгҽн бозуларны кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган, кҥпфункцияле ҥзҽк тарафыннан тормышка ашырылучы 

гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу максатларында мҿрҽҗҽгать 
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итҥчегҽ кылу зарур булган алдагы гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле тҥгел дип табылу очрагында мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддҽсенең 8 ҿлешендҽ 

кҥрсҽтелгҽнгҽ таянып бирелҽ торган җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре 

хакында дҽлилле аңлатмалар бирелҽ, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ 

тҽртибе турында мҽгълҥмат китерелҽ. Шикаятькҽ анда бҽян ителгҽн хҽллҽрне 

раслаучы документларның кҥчермҽлҽре теркҽлергҽ мҿмкин. Мондый очракта 

шикаятьтҽ аңа теркҽлҥче документларның исемлеге китерелҽ. 

5.8. Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип табылу очрагында 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ беленгҽн бозуларны 

кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу 

максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кылу зарур булган алдагы гамҽллҽр турында 

мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

 5.9. Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре хакында дҽлилле 

аңлатмалар бирелҽ, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында 

мҽгълҥмат китерелҽ. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре табылу очрагында 

шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат, хезмҽткҽр булган 

материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр. 
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Кушымта №1 

 

Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районының  

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

__________________________ 

 

техник хаталарны тӛзәтү буенча 

 гариза. 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытында  җибҽрелгҽн хаталар турында хҽбҽр 

итҽм__________________________________________________________________ 

(хезмҽт кҥрсҽтҥ тҿре) 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хаталарны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

нҽтиҗҽсе булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥегезне сорыйм.  

Тҥбҽндҽге дркументларны куям: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны тҿзҽтҥ буенча гариза кире кагылган очракта шундый карарны 

җибҽрҥегезне сорыйм: 

электрон документны тҥбҽндҽге E-mail адресы буенча:_______; 

дҿрес кҥчермҽне кҽгазь формада почта аша тҥбҽндҽге адреска: 

________________________________________________________________. 

Ҥз ризалыгымны бирэм һҽм шулай ук ҥземнең шҽхси мҽгълҥматларымны (җыю, 

системага алу, туплау, саклау, дҿреслҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шулай 

ук тапшыру), блокировкалау, персональ мҽгълҥматны юк итҥ, шулай ук (башка 

гамҽллҽрне) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматны 

эшкҽртҥ ҿчен башка гамҽллҽрне, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ максатында муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган 

нигезендҽге карарны кабул итҥне кертҽм. 

Тҥбҽндҽгене раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ кагылган һҽм шулай ук минем 

тарафтан бирелгҽн мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага беркетелгҽн документлар 

(документ кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары тарафыннан каралган 
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талҽплҽргҽ туры килҽ, гаризаны тапшырган вакытта документлар гамҽлдҽ һҽм 

дҿрес мҽгълҥматны бирҽ.  

Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽҥне сораштыруда катнашуга 

ҥз ризалыгымны тҥбҽндҽге телефон буенча бирҽм: _______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

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

 

  Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә тотучы вазыйфаи затларның  

реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитҽкчесе 

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

 Башкарма комитет эшлҽре 

белҽн идарҽ 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                          

2019е. 29 маендагы    254 номерлы карарына     

 Кушымта №9 

 

Җир участогы планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты 

Гомуми нигезләмәләр 

  

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга таба – регламент) җир участогы 

планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт 

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

1.2. Муниципаль хезмәттән файдаланучылар: физик затлар (алга таба – гариза бирүче). 

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  Башкарма комитеты (алга таба – 

Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның инфраструктур үсеш бүлеге. (алга таба  - Бүлек). 
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1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Олы Кайбыч авылы, Кояшлы бульвар ур.,  7й. 

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

Эш графигы:  

Дүшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял көннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

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

Керү: шәхесне билгеләүче документ буенча.  

1.3.2. Муниципаль районның мәгълүмати – телекоммуникацион “Интернет” челтәре адресы: (алга таба –   «Интернет» 

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

1.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча мәгълүматны алып була:  

1) Гариза бирүчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  мәгълүмати стендлар, стендта урнаштырылган 

мәгълүматлар 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 дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында (http:// www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

-  телдән мөрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 
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- язмача (шулай ук электрон документ формасында) мөрәҗәгать – почта аша кәгазьдә, электрон почта аша. 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтү  түбәндәге документлар нигезендә гамәлгә ашырыла: 

  

2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы Россия Федерациясе шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ГрК) (Россия Федерациясе законнары 

җыелышы, 03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 16 ст.); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ 

законнары җыелышы, 06.10.2003, № 40, 3822 ст.); 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 

№210-ФЗ Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Капиталь төзелеш объектын инженер-техник 

тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру өчен техник шартлар билгеләү һәм бирү 

кагыйдәләрен һәм капиталь төзелеш объектын инженер-техник тәэмин итү 

челтәрләренә тоташтыру кагыйдәләрен раслау турында " 2006 ел, 13 февраль, 83 

нче карары (алга таба – 83 нче Карар, 20.02.2006, №8, 920 ст.); 
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Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 

«Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы формасын һәм аны тутыру тәртибен 

раслау турында» 2017 елның 25 апрелендәге 741/пр номерлы боерыгы (алга таба – 

РФ Минрегионының №741 боерыгы) (хокукый мәгълүмат рәсми интернетпорталы) http://www.pravo.gov.ru, 

31.05.2017); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 июлендәге 45-ТРЗ санлы ТР Законы (алга 

таба – 45-ТРЗ санлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 

15.11.2018  чыккан 136номеры  Кайбыч муниципаль район советы карары нигезендә кабул ителгән Татарстан 

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

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы  Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч муниципаль районы  

Башкарма комитеты турындагы нигезләмә (алга таба –   БК турындагы Нигезләмә) ;  

  20.06.2014 чыккан  296 номерлы Башкарма комитет житәкчесенең бүлек турында расланган нигезләмәсе; (алга 

таба – бүлек турында Нигезләмә); 

  16.02.2015 чыккан   б/н номерлы елның Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан расланган эчке хезмәт 

тәртибе турында кагыйдәләр. (алга таба – Кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәгенең читтән торып эш урыны – муниципаль 

районнарның авыл җирлекләрендә документлар кабул итү һәм бирү, гариза бирүчеләргә консультация бирү;  
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техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән,  муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документларга кертелгән мәгълүматларныӊ документлардагы мәгълүматларга туры килмәгән хата (ялгыш язу, 

грамматик яки арифметик хата). 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - гариза) дигәндә муниципаль хезмәт 

күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы Федераль законның 2 маддәсе 2 пункты, 27.07.2010 ел). Гариза Башкарма 

комитет карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты   

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

 

2.1. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү исеме 

 

  

  

 Җир участогының планыны әзерләү һәм бирү  

 

  РФ Шәһәр төзелеше 

Кодексының 57.3 

статьясы 

 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт күрсәтүче җирле 

үзидарә башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет 

турындагы Нигезләмә 

 

2.3. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләренең 

тасвирламасы 

1. Җир участогы планы (кушымта №2). 

2. Хезмәт күрсәтүгә каршы килү турындагы хат 

 

 РФ Шәһәр төзелеше 

Кодексының 57.3 

статьясы 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсә-

тү срогы, шул исәптән муни-

ципаль хезмәт күрсәтүдә кат-

Гариза теркәлгәннән соң 17 көн эчендә 

Җир кишәрлегенең элегрәк расланган шәһәр 

 РФ Шәһәр төзелеше 

Кодексының 57.3 
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нашучы оешмаларга мөрәҗә-

гать итү зарурлыгын исәпкә 

алып, туктатылу мөмкинлеге 

Россия Федерациясе законна-

ры белән каралган очракта 

муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору срогы 

төзелеше планы дубликатын бирү гариза кергән 

көннән алып 4 көн эчендә, ләкин 10 календарь 

көннән дә артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып 

тору каралмаган 

статьясы 

 2.5. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен законнар һәм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү өчен кирәкле һәм 

мәҗбүри булган хезмәтләр, 

аларны алу ысуллары, шул 

исәптән электрон формада, 

аларны тапшыру тәртибе 

нигезендә кирәкле 

документларның тулы 

исемлеге  

  

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын алу 

өчен: 

1) хезмәт күрсәтү турында гариза (1 нче кушымта);  

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслый торган Документ 

(әгәр мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил гамәлдә 

булса); 

Алу өчен дубликат: 

Дубликат бирү өчен гариза (3 нче кушымта). 

Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын 

гариза бирүче Башкарма комитетта шәхси 

   



262 

 

 мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның 

электрон формасы Башкарма комитетның рәсми 

сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм кушып бирелә торган документлар 

гариза бирүче тарафыннан кәгазьдә түбәндәге 

ысулларның берсе белән тапшырылырга 

(җибәрелгән) мөмкин: 

(зат, гамәлдәге исеменнән мөрәҗәгать итүче 

ышанычнамәсе нигезендә); 

почта җибәрүе. 

Гариза һәм документлар шулай ук көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имза, гомуми керү 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрләре, шул 

исәптән «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәре һәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең 

бердәм порталы аша, көчәйтелгән квалификацияле 

электрон имза белән имзаланган электрон документ 
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рәвешендә тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин 

2.6 Дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булган 

һәм мөрәҗәгать итүче 

күрсәтергә хокуклы хезмәтләр 

күрсәтү өчен норматив 

хокукый актлар нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

исемлеге, мөрәҗәгать 

итүчеләр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе; дәүләт 

органы, җирле үзидарә органы 

яисә әлеге документлар 

карамагында булган оешма 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында 

түбәндәгеләр барлыкка килә: 

1) күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар һәм төп 

характеристикалар турында күчемсез милек Бердәм 

дәүләт реестрыннан өземтә; 

2) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә 

(анда күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар 

турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматлар бар); 

3) Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 

объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкәрләре) Бердәм 

дәүләт реестрыннан өземтә; 

4) ЕГРИПТАН мәгълүматлар йә ЕГРЮЛ белешмәләре. 

 Гариза бирүче тәкъдим итәргә хокуклы документларны 

алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе әлеге регламентның 

2.5 пункты белән билгеләнгән. 

Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда аталган документларны таләп итү тыела. 

Мөрәҗәгать итүче югарыда күрсәтелгән 
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мәгълүматларны үз эченә алган 

документларнытапшырмау гариза бирүчегә хезмәт 

күрсәтүдән баш тартуөч ен нигез булып тормый 

2.7.  Норматив хокукый акт-

ларда каралган очракларда ки-

лештерү хезмәт күрсәтү өчен 

таләп ителгән һәм муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган тара-

фыннан гамәлгә ашырыла тор-

ган дәүләт хакимияте орган-

нары (җирле үзидарә орган-

нары) һәм аларның структур 

бүлекчәләре исемлеге 

Килештерү таләп ителми   

2.8. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигез 

булырдай сәбәпләрнең тулы 

исемлеге 

1) документларны тиешенчә тапшырмау; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документларның исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага кушып бирелә торган докумен-

тларда килешмәгән төзәтүләр, аларның эчтәлеген 

бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган җитди 

зыяннар бар 

4) документларны тиешле органга тапшырмау 
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2.9. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору яки 

бирүдән баш тарту өчен нигез 

булырдай сәбәпләрнең тулы 

исемлеге 

 

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигез булып түбәндәгеләр тора: 

1) гариза бирүче тарафыннан тулы күләмдә түгел, 

йә тапшырылган гаризада һәм (яисә) документларда 

тулы булмаган һәм (яисә) дөрес булмаган мәгълүмат 

бар; 

2) граждан торак урынына мохтаҗ дип таныла алмаган 

документлар тапшырылды; 

3) торак шартларын начарайтуга китергән гамәлләр кылу 

срогы (биш ел) тәмамланмаган; 

4) әгәр тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган булса, муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яисә) 

мәгълүматның булмавын раслаучы дәүләт хакимияте 

органының, җирле үзидарә органының яисә оешманың 

ведомствоара запроска җавапның килүе 

   

 

 

2.11. Хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле һәм мәҗбүри булган 

хезмәт күрсәтүләр өчен түләү 

алу тәртибе, күләме һәм 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми 

Элек күрсәтелгән документлар монополиягә каршы 

федераль хезмәт һәм ТР Прокуратурасы таләпләре буенча 
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нигезләре, шул исәптән 

мондый түләү күләмен 

исәпләү методикасы турында 

мәгълүматны да кертеп 

төшереп калдырылган 

2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында сорау 

биргәндә һәм мондый хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләрен алганда 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

   

2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең, шул исәптән 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркәү 

вакыты 

Чират булган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүгә 

гариза бирү вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук 

нәтиҗәсен алу вакыты  да 15 минуттан артмый. 

Ҽлеге  регламент белҽн 

билгелҽнгҽн 

 

2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең, шул исәптән 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркәү 

вакыты. 

Гариза кабул ителгән моменттан бер көн дәвамында 

сорау, электрон формада кабул ителеп, ял (бәйрәм) 

көненә туры килсә, теркәү икенче эш көненә күчерелә. 

  

2.14. Муниципаль хезмәт 

күрсәтелә торган биналарга, 

гариза бирүчеләрне көтү һәм 

кабул итү урынына, шул 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 
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исәптән әлеге объектларның 

инвалидлар өчен үтемлелеген 

тәэмин итүгә, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендә, мондый хезмәтләр 

күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текст һәм 

мультимедияле мәгълүмату 

урнаштыру һәм 

рәсмиләштерүгә таләпләр 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исәптән инвалидларның 

чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен 

мөмкин булуы һәм сыйфаты 

күрсәткечләре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул 

исәптән мөрәҗәгать итүченең 

вазыйфаи затлар белән үзара 

хезмәттәшлеге һәм аларның 

дәвамлылыгы, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә Муниципаль хезмәт 

алу мөмкинлеге, Дәүләт һәм 

Хезмәтләрнең бердәм порталында Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты булмау белән 

характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү һәм бирү 

чиратлары; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
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муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүмат 

алу мөмкинлеге, шул исәптән 

мәгълүмати-коммуникацион 

технологияләр куллану белән 

дә 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 

муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать 

итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 

хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән 

билгеләнә. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль 

хезмәт күрсәткәндә, КФҮнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирүне, документлар кабул 

итүне һәм бирүне КФҮ белгече башкара. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында 
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мәгълүмат мөрәҗәгать итүче тарафыннан сайтта, дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, 

КФҮләрдә алырга мөмкин. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, 

КФҮләрдә. 

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 үтәү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон 

формада административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак 

урнашкан эш урыннарында административ процедураларны башкару 

үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү; 

4) урында бинаны карау һәм актны рәсмиләштерү; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү. 

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

кушымтада күрсәтелгән.  

 

 3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү. 

 3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

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

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм 

күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: документлар составы буенча консультацияләр, 

тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр алу рөхсәт. 

 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү. 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза тапшыра һәм әлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны бүлеккә тапшыра. Документлар ерактан торып эш урыны 

аша тапшырылырга мөмкин. Читтән торып эш урыннары исемлеге 4 нче санлы 

кушымтада китерелгән. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә 

электрон почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны 

теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итү алып баручы бүлек белгече : 

мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (Ышаныч Кәгазе буенча гамәлләр 

кылган очракта; 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

буйсынучылар, дәгъвалар, сызган сүзләр һәм башка тиешле төзәтүләр булмау). 

 

Искәрмәләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

     гаризаларны махсус журналда кабул итү һәм теркәү; 

     мөрәҗәгать итүчегә тапшырылган документларның күчермәләрен 

тапшыру, керә торган номерга бирелгән документларны кабул итү датасы, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакыты турындагы тамга белән; 

    Башкарма комитет җитәкчесенә карап тикшерү өчен гариза җибәрү. 
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    Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

    гаризалар һәм документлар кабул итү 15 минут эчендә; 

    гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү. 

          Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә карауга 

юнәлдерелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирүчегә кире 

кайтарылган документлар. 

         

         3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны 

билгели һәм гаризаны бүлеккә җибәрә. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң 

бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрү. 

3.4.1. Бүлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек 

системасы аша тәкъдим итү турында запрослар җибәрә: 

1) күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар һәм төп характеристикалар 

турында күчемсез милек Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә; 

2) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (анда күчемсез 

милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем өчен мөмкин булган 

мәгълүматлар бар); 

3) Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм 

мәдәни ядкәрләре) Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә; 

4) ЕГРИПТАН мәгълүматлар йә ЕГРЮЛ белешмәләре   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт 

күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар. 
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33.4.2. 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). 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар (мәгълүматлар) яки бүлеккә 

җибәрелгән баш тарту турында белдерү. 

 3.4.3. Бүлек белгече  инженер –техник тәэмин итү челтәрен 

эксплуатацияләүне гамәлгә куючы оешмаларга ,   техник шартлар турында запрос   

юллый. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында гариза кергәннән соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.    

Процедураларның нәтиҗәсе: инженер –техник тәэмин итү челтәрен 

эксплуатацияләүне гамәлгә куючы оешмаларга     техник шартлар турында юлланган 

запрос.   

3.4.4. Инженер –техник тәэмин итү челтәрен эксплуатацияләүне гамәлгә 

куючы оешмалар инженер –техник тәэмин итү челтәренә тоташуның мөмкин булган 

нокталарында      максималь нагрузканы билгели    һәм  җирле үзидарә органына 

техник шартлар юллый.        

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар    запрос кергән моменттан   

10 эш көнендә  (14 календарь көннән артмый). 

Процедураларның нәтиҗәсе: юлланган техник шартлар. 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече мәгълүматлар нигезендә: 

Рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында карар кабул итә; 

Рөхсәт бирү турында боерык проектын яки рөхсәт бирүдән баш тарту 

сәбәпләрен күрсәтеп боерык проектын әзерли; 

рөхсәт проектын (рөхсәт бирү турында Карар кабул ителгән очракта) яки 

рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат проектын (рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

Карар кабул ителгән очракта) рәсмиләштерә); 
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билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән документ проектын килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра; 

рәсмиләштерелгән рөхсәт бирү турында боерык проектын яки рөхсәт бирүдән 

баш тарту турында боерык проектын һәм Башкарма комитет җитәкчесенә 

(вәкаләтле затка) имза бирүдән баш тарту турында хат проектын җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гарызнамәләргә җаваплар 

кергән вакыттан алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза салуга юнәлдерелгән проектлар. 

3.5.2. Башкарма комитет җитәкчесе (вәкаләтле зат) рөхсәт бирү турында 

боерыкны раслый, рөхсәт кәгазенә имза сала һәм Башкарма комитет мөһере белән 

раслый яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында боерыкны раслый һәм рөхсәт 

бирүдән баш тарту турында хат яза. Кул куелган документлар Бүлек белгеченә 

җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура проектларны кабул иткән 

көннән гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү һәм имзаланган рөхсәт бирү турында 

боерык яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында расланган боерык һәм рөхсәт 

бирүдән баш тарту турында имзаланган хат. 

 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече: 

теркәлү журналында рөхсәт бирү (рөхсәт бирүдән баш тарту турында) турында 

Карарны теркәп куя; 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре 

турында гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып, хәбәр итә, рөхсәт бирүдән 

баш тарту турында хат яки гаризаны бирү датасын һәм вакытын хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар документларга кул куелган 

көнне Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан гамәлгә ашырыла. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең (аның вәкиленең) 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

3.6.2. Бүлек белгече (муниципаль район Башкарма комитеты белгече) гариза 

бирүчегә (аның вәкиленә) журналда рөхсәт алу турында кәгазьгә рәсмиләштерелгән  

рҿхсҽт яки гариза бирҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп рҿхсҽт бирҥдҽн 

баш тарту турында хат бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн рҿхсҽт яки рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту 

турында хат. 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.7.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҤнең 

ерактан урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.7.3. КФҤ  муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.8.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче 

бҥлеккҽ тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 5); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 

гариза  гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм 

порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

3.8.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы башкарма комитет белгече 

техник 

хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, теркҽлгҽн документлар белҽн 

гариза 

яза. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ җибҽрелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт 

нҽтиҗҽсе 

булган документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 

3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 
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(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн 

шҽхсҽн ҥзе имза сала яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ анда техник хата барлыгын 

кҥрсҽтеп, почта аша юллый (электрон почта аша) документның тҿп нҿсхҽсен 

тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ (электрон почта 

аша). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында 

гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 
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4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 

ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 

башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Кайбыч муниципаль 

районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 



278 

 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

 

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

челтҽре, Кайбыч муниципаль районының рҽсми сайты аша җибҽрелергҽ мҿмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 

җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 

тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ. 

Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала: 

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

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

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 

бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 1) шикаятьне, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн документларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, шулай ук 

башка рҽвешлҽрдҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 



279 

 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 
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Кушымта № 1 

 

    

(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органына) 

 

  

 

________________________________________________________

____________ (алга таба –гариза язучы). 

(юридик затлар өчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дәүләт теркәве 

турында мәгълүматлар; физик 

затлар өчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мәгълүматлары) 

 

Җир участогы планын сорап гариза 

    Мҿрҽҗҽгать итҥченең адресы:__________________________________________________        ___ 
                          ((урыны-юр. физик затлар теркҽҥ урыны)   

      Телефоны (факсы)   ______________________________________   ___ ___      _ 

    Гариза бирҥче турында башка мҽгълҥматлар_________________________________________

 _______ 
((юр ҿчен. затлар: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, тҽрҽзҽлҽр, ИНН, реестр номеры) 

РФ Хҿкҥмҽте раслаган форма нигезендҽ җир участогының шҽьҽр тҿзелеше 

планын тҥбҽндҽге максат ҿчен бирҥегезне сорыйм 

_____________________________________________________________________________ 

    1. Җир участогы турында белешмҽлҽр: 

1.1.Җир кишҽрлегенҽ тҥбҽндҽге адреслы юнҽлешлҽр бар: 

_____________________________________________________________________________ 
         (урам, йорт яки башка адреслы юнҽлешлҽр, район) 

 

    1.2. Җир кишҽрлегенең кулланылышын һҽм авырлыгын чиклҽҥ:   ____ ____   _ 

 

    1.3.   Җир кишҽрлеге кулланыла торган хокук тҿре: ______      __________ 

_____________________________________________________________________________. 
     (милек, аренда, даими (срогы чиклҽнмҽгҽн) файдалану һҽм башкалар.) 

    1.4. Гариза бирҥче хокукын раслаучы документ реквизитлары 

җир кишҽрлеген куллана ___________________________________________    ______ 
                                  (исеме, номеры, бирҥ датасы, биргҽн орган) 

    1.5. Җир кишҽрлеге мҽйданы_____________________________________ кв.м 

    1.6. Кадастр  номеры ___________________________________________________ 

    Тапшырылган мҽгълҥматларның ьҽм документларның дҿреслеге ҿчен 

мҿрҽҗҽгать итҥче җавап бирҽ. 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 

1)шҽхесне раслаучы документлар; 
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2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн); 

3)җир кишҽрлегенең шҽьҽр тҿзелеше планын эшлҽҥ ьҽм бирҥ турындагы 

мҽсьҽлҽне карау ҿчен кирҽкле документлар 

Гариза бирҥче: _______________________________________________________________ 
                               (Ф. И. О., юридик зат вҽкиле вазыйфасына; ф. И. О. физик зат)                 (имза) 



282 

 

Кушымта №2 

             

 

 Җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше планы формасы 

 
Җир участогының планы N 

 

               

 

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы нигезендә әзерләнде 

___________________________________________________________________________ 

((ф.и.о күрсәтеп, җир кишәрлеге хуҗасы гаризасы реквизитлары. 

  гариза бирүче-физик зат, йә гариза реквизитлары һәм исеме 

  шәһәр төзелеше планын бирү турында - юридик зат мөрәҗәгать итүче 

  кишәрлек) 

  

 

җир участогы урнашкан урын 

_____________________________________________________________________________________ 

                      (Россия Федерациясе субъекты) 

___________________________________________________________________________ 

                 (муниципаль  район яки шәһәр округы) 

___________________________________________________________________________ 

                                (җирлек) 

 

Җир участогы чикләренең тасвирламасы:  

 

 Характерлы 

ноктаның 

билгеләмәсе 

 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып 

бару 

өчен кулланыла торган координаталар системасында 

характерлы нокталарның координаталары исемлеге 

X Y 

   

 

Кадастр номеры (булса) 

___________________________________________________________________________ 

Мәйданы___________________________________________________________________________ 
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Капиталь төзелеш   объекты урнашкан  җир кишәрлеге турында мәгълүмат 

___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 

Характерлы 

ноктаның 

билгеләмәсе 

  

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып 

бару 

өчен кулланыла торган координаталар системасында 

характерлы нокталарның координаталары исемлеге 

X Y 

   

 

Җир кишәрлеге территорияне планлаштыру проекты һәм (яки) территорияне ызанлау проекты 

расланган территория чикләрендә урнашкан очракта, территорияне 

планлаштыру проекты һәм (яки) территорияне межалау проекты реквизитлары 

___________________________________________________________________________ 

      

 

Шәһәр төзелеше планы әзер________________________________________ 

                         (ф.и.а.и.,   вәкаләтле зат вазифасы, орган исеме) 

         М.У.       ___________/_______________________/ 

      (булса)            (имза)   (расшифровка) 

 

Бирү датасы  _____________________________________________ 

                          (кк.аа.ееее) 

 

1. сызымнары 

 

 

 

сызымнар топографик нигездә     масштабында  1:____________ эшләнгән   

  

__________________________________________________________________________. 

  (дата, оешма исеме  ) 

 

Җир кишәрлеге шәһәр төзелеше    планы  эшкәртелде 

___________________________________________________________________________ 

                     (дата,   оешма атамасы) 
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2. шәһәр төзелеше регламенты тур. мәгълүмат  

  ___________________________________________________________ 

 

2.1. Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимияте органы акты  реквизитлары  яисә  

шәһәр төзелеше регламенты таралмый торган дәүләт хакимияте федераль органы акты  

реквизитлары    ____________________________ 

 

2.2. Җир кишәрлеге куллануның рөхсәт ителгән төрләре: 

___________________________________________________________________________ 

Җир кишәрлеге куллануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре: 

___________________________________________________________________________ 

җир кишәрлекләре, 

шул исәптән аларның 

мәйданы да (минималь 

һәм (яки) максималь) 

Биналар, 

Төзелмә-

ләр, 

Корылма-

лар 

Төзү тыел-

ган биналар, 

корылмалар, 

корылмалар-

ның рөхсәт 

ителгән 

урна-шу 

урыннарын 

билгеләү 

мак-

сатларында 

җир кишәр-

леге 

чикләрен- 

нән 

Иң чик 

саны 

катлар 

һәм 

(яки) 

чик 

биеклеге 

биналар, 

корылма 

лар, 

корылма 

лар 

Җир ки-

шәрлеге 

чикләрен 

дә 

төзелергә 

мөмкин 

булган 

җир учас-

тогының 

суммар 

мәйданын 

ың бөтен 

мәйданы-

на мөнә-

сәбәте 

буларак 

билгеләнә 

торган 

Федераль 

яки 

региональ 

әһәмияттәге 

тарихи 

җирлек 

территория 

се 

чикләрендә 

урнашкан 

капиталь 

төзелеш 

объектлары 

ның 

архитектур 

чишелешлә 

Башка 

күрсәткеч 

ләр 
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Җир кишәрлеге куллануның рөхсәт ителгән ярдәмче төрләре: 

___________________________________________________________________________ 

 

2.3.  Җир кишәрлеге урнашкан территориаль зона Регламенты белән билгеләнгән җир 

кишәрлегенең чик (минималь   һәм  (яки)  максималь)  күләмнәре һәм     рөхсәт ителгән 

төзелешнең, ,   капиталь    төзелеш объекты реконструкциясенең чик  параметрлары:  

 2.4.  Капиталь объектны билгеләүгә, параметрларына һәм урнаштыруга карата 

Таләпләр: 

Шәһәр 

Төзелеше 

рег-

ламенты 

гамәлдә 

бул-маган 

Яисә шә-

һәр 

Төзелеше 

регла-

менты 

билгеләнмә

гән 

Җир 

кишәрл

еге 

ннән 

файдала

н 

уны 

җайга 

салучы 

акт 

реквизи

тл 

Җир 

кишәрл

еге 

ннән 

файдала

н 

уга 

таләплә

р 

Капиталь төзелеш объекты 

параметрларына карата 

таләпләр 

 

Капиталь төзелеш 

объектларын 

урнаштыруга 

таләпләр  

Иң чик 

саны 

катлар 

һәм 

(яки) 

чик 

Җир ки-

шәрлеге 

чикләре 

ндә 

төзелерг 

ә мөм-

кин бул-

  

Капитальт

өзелеш 

объектын

а башка 

таләпләр 

Биналар, 

төзелмәлә

р, 

корылмала

р төзү 

тыел-ган 

биналар, 

Башка 

таләпләр 

минималь 

чикләүләр 

төзелеш-

нең мак-

сималь 

проценты 

ренә карата 

таләпләр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

озынлыгы, 

м 

киңлеге, 

м 

мәйдын, 

м2 яки 

га 
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җир 

кишәрлеген 

төргә 

кертү 

сәбәп-ләр 

ары биекл

ег 

е 

бинал

ар, 

корыл

ма 

лар, 

Корыл

м 

алар 

ган җир 

участог

ының 

суммар 

мәйдан 

ның 

бөтен 

мәйда-

нына 

мөнәсәб 

әте 

буларак 

билгелә

нә тор-

ган 

төзелеш 

нең 

макси-

маль 

процен-

ты 

корылма- 

лар, 

корылмала 

рның рөх-

сәт ителгән 

урнашу 

урыннары 

н билгеләү 

максатлар 

ында җир 

кишәрлеге 

чикләрен- 

нән 

минималь 

чикләүләр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

3.Җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан объектлар турында мәгълүмат   капиталь төзелеш һәм 

мәдәни мирас объектлары 

3.1. Капиталь төзелеш объектлары 
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N _________________________, _____________________________________________, 

    (сызым буенча   (капиталь объект билгеләнеше 

  төзелеш, катлылык, биеклек, гомуми 

  мәйдан, төзелеш мәйданы)     

                           инвентаризация  яки кадастр  номеры _______ 

 

3.2 Бердәм дәүләт объектлар реестрына кертелгән объектлар   Россия халыкларының 

мәдәни мирас (тарихи һәм мәдәни ядкярләр) 

  

N _________________________, _____________________________________________, 

   (сызым буенча(әм) (мәдәни мирас объектын билгеләү, 

  шәһәр төзелеше планы) гомуми мәйдан, төзелеш мәйданы) 

 

___________________________________________________________________________ 

((кертү турында Карар кабул иткән дәүләт хакимияте органы исеме   ачыкланган мәдәни 

мирас объекты реестрына, әлеге карар реквизитлары)  

  регистрация номеры реестрында _ __________________   _____________________ 

                                                            (дата) 

4.   Минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәдәге исәп-хисап күрсәткечләре турында мәгълүмат  

территориянең коммуналь, транспорт, социаль объектлары белән тәэмин ителеше максималь 

рөхсәт ителгән дәрәҗәдәге инфраструктура һәм исәп-хисап күрсәткечләре  әлеге 

объектларның халык өчен территориаль яктан һәркем файдалана алырлык булуы, әгәр дә   

җир кишәрлеге аңа карата булган территория чикләрендә урнашкан  комплекслы һәм 

тотрыклы эшчәнлек алып бару күздә тотыла  территорияне үстерү: 

 

Территория тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең 

исәп-хисап күрсәткечләре турында мәгълүмат 

Коммуналь 

инфраструктура 

объектлары  

Коммуналь 

транспорт 

объектлары 

  

Социаль инфраструктура 

объектлары  

  объект 

төре 

исеме 

үлч. 

берә

млеге 

Санау 

күрсәт

кече 

  объект 

төре 

исеме 

үлч. 

берә

млег

е  

Санау 

күрсәт

кече 

объект 

төре 

исеме 

үлч. 

берәм

леге 

Санау 

күрсәт

кече 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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  территориаль  кулланылыш максималь  мөмкин булган дәрәҗә 

күрсәткечләре  турында  мәгълүмат  

объект 

төре 

исеме 

үлч. 

берә

млеге 

Санау 

күрсәт

кече 

объект 

төре 

исеме 

үлч. 

берә

млег

е 

Санау 

күрсәт

кече 

объект 

төре 

исеме 

үлч. 

берәм

леге 

Санау 

күрсәт

кече 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5. Җир кишәрлегеннән, шул исәптән җир кишәрлегеннән файдалануны 

чикләү турында мәгълүмат 

___________________________________________________________________________ 

 

6.  Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, 

если  земельный  участок полностью или частично расположен в границах таких 

зон: 

 

Территорияне махсус 

куллану шартлары булган 

зонаның атамасы, аңа 

карата мондый зона 

билгеләнгән объектны 

күрсәтеп 

  

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын 

алып бару өчен кулланыла торган 

координаталар системасында характерлы 

нокталарның координаталары исемлеге 

  

Характеры 

ноктаның 

билгеләнеше  

X Y 

1 2 3 4 
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7. гәвами сервитутлар гамәлдә булган чикләр турында мәгълүмат _ ________________ 

 

 Характеры 

ноктаның 

билгеләнеше 

 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып 

бару өчен кулланыла торган координаталар 

системасында характерлы нокталарның 

координаталары исемлеге  

X Y 

   

 

8.  Җир участогының номеры _____________________________________ 

 

9. Техник шартлар турында мәгълүмат 

___________________________________________________________________________ 

 

10.  Норматив-хокукый актларның реквизитлары 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Кызыл линияләр турында мәгълүмат: __________________________________________ 

 

Характеры ноктаның 

билгеләнеше  

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып 

бару өчен кулланыла торган координаталар 

системасында характерлы нокталарның 

координаталары исемлеге 

X Y 

   



 

Кушымта № 3 

 

 

    

(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органына) 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________

_________________________ (алга таба –гариза 

язучы). 

(юридик затлар өчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дәүләт 

теркәве турында мәгълүматлар; физик 

затлар өчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мәгълүматлары) 

 

Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы дубликатын бирҥ турында 

Гариза 

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы дубликатын бирүегезне 

сорыйм____________№ __________________ һәм аны раслау турында _ _ _ _ _ 

карарның күчермәсе___№ ______ бәйле _____________________ 

 

Гариза бирүче: 

_______________________________________________________________ 

 (Ф. и.а.и, юридик зат вәкиле вазыйфасы; ф. и. физик зат имзасы) (имза) 
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Кушымта №4 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең эзлеклелеге блок-схемасы 

Заявитель подает заявление о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

предоставляет документы в 

соответствии с п. 2.5

Заявление и документы

Специалист Отдела проверяет 

документы в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего 

Регламента. Проверяет наличия 

оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

п. 2.8 настоящего Регламента. Документы 

соответствуют 

требованиям

Специалист Отдела 

регистрирует заявления и 

документы 15 мин. (в день 

поступления)

Да

Зарегистрированное заявление 

и документы

Специалист Отдела проверяет 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 

предусмотренных в п. 2.9 

настоящего регламента 

Специалист Отдела уведомляет 

заявителя о наличии препятствий 

для регистрации заявления и 

возвращает ему документы с 

письменным объяснением 

содержания выявленных 

оснований для отказа в приеме 

документов

Нет

Возвращенные 

заявителю 

документы

Специалист Отдела  выдает 

заявителю

Выданный документ или 

письмо об отказе 

Запрос о 

предоставлени

и сведений 

Специалисты поставщиков 

данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 

(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 

(сведени)

Специалист Отдела готовит 

проект документа

Специалист 

Отдела готовит 

письмо об 

отказе

Письмо об 

отказе

Начальник  Отдела 

согласовывает проект 

документа
Согласованный проект 

документа

Руководитель Исполкома 

подписывает документ 

Подписанный документ или 

письмо об отказе 

Специалист Отдела определяет 

необходимость запроса 

документов через систему  

межведомственного  

электронного взаимодействия 

запросы 

Необходимо  

запросить 

документы

Нет Специалист Отдела направляет 

запросы

Да

Документы 

(сведения) или 

уведомление 

об отсутствии 

документов 

(сведений)

Основания для 

отказа отсутствуют?
Отсутствует Имеется

Проект документа
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Кушымта №5. 

Татарстан Республикасы  
Кайбыч муниципаль районы 

 башкарма комитеты җитәкчесенә  
________________________ 

__________________________
______________________                           

________________________                                                                                                                                                             
 

Техник хатаны төзәтү турында гариза 
Сездән муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм: 
____________________________________________________________________ 
(Күрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

Язылган:______________________________________________________________ 
Дөрес 
мәгълүмат:___________________________________________________________ 
 

 Җибәрелгән хатаны төзәтүегезне сорыйм: 
Түбәндәге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгән 
очракта мондый карарны җибәрүегезне түбәндәге юл белән җибәрүегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибәрү юлы белән:_____________________ 
расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта аша түбәндәге адрес буенча: 
______________________________________________________________________ 

Шәхсән мәгълүматларны эшкәртүгә (муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында 
шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгәртү), 
куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси 
мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен 
кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) мин тәкъдим итә торган затның 
ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт 
күрсәтү максатларында алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, раслыйм. 
Минем шәхесемә кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгән мәгълүматлар 
дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның 
күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры 
килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дөрес 
мәгълүматлар күрсәтелгән. 
 Телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү 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 итүче 

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

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

Бүлек 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        

2019е. 29 маендагы    254 

номерлы карарына     

Кушымта №10  

 

Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемасын 

килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

 

ГОМУМИ КҮРСӘТМӘЛӘР 

1.1. Ҽлеге административ  регламент   (алга таба – Регламент) инженерлык 

челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассалары схемасын килештерҥ буенча 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кабул итҥчелҽр: физик һҽм юридик затлар 

(алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽтлҽр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсҽтелҽ   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 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:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Ял, тҽнҽфес һҽм ашау вакытлары эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шҽхесне билгелҽҥче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мҽгълҥмати – телекоммуникацион “Интернет” 

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥматны алып була:  

 

1) Гариза бирҥчелҽр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мҽгълҥмати стендлар, стендта урнаштырылган мҽгълҥматлар 1.1, 1.3.1, 2.3, 

2.5,2.8,2.10,2.11,5.1 пунктларында хҽбҽр ителҽ.   

2) Муниципаль районның официаль сайтында «Интернет» челтҽре аша 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында 

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

 4) Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлектҽ): 
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-  телдҽн мҿрҽҗҽгать – шҽхси яки телефоннан; 

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

кҽгазьдҽ, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һҽм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽтлҽр тҥбҽндҽге законнар нигезендҽ кҥрсҽтелҽ: 

Россия Федерациясе Җир кодексы, 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ 

номерлы Федераль закон (алга таба – РФ ҖК) (Россия Федерациясе законнары 

җыелмасы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.); 

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы , 29.12.2004 ел, №190-ФЗ 

(Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), 5498 ст.); 

“Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында” 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-

131-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 

06.10.2003, №40, 3822 ст.)); 

“Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында” 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 

Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 

ст.)); 

“Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында” 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан 

Республикасы, №155-156, 03.08.2004) (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы)); 

15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн Татарстан 

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

  13.04.2013 №168   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган Кайбыч 

муниципаль районы  Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   БК 

турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

  20.06.2014 №296 Башкарма комитет житҽкчесенең бҥлек турында расланган 

нигезлҽмҽсе; (алга таба – бҥлек турында Нигезлҽмҽ); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан расланган 

эчке хезмҽт тҽртибе турында кагыйдҽлҽр. (алга таба – Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

Инженерлык челтҽрлҽре һҽм   коммуникациялҽр – җир асты һҽм җир ҿсте 

челтҽрлҽре, ачык һҽм ябык канализация трассалары, электр, җылылык, газ, су белҽн 

тҽэмин итҥ, элемтҽ, электротранспорт контакт  челтҽрлҽре, шулай ук  алардагы 

корылмалар; 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 

торып эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан 

Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) 
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тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге 

территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе;  

техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры 

килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата яки мондый 

хата), документлар нигезендҽ белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы 

белешмҽлҽргҽ туры килмҽвен китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки 

арифметик хата); 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - 

гариза) нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау аңлашыла 

(27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт 

бланкта (1нче кушымта) тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты   

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ исеме 

 

  

  

Инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр 

трассалары схемасын килештерҥ 

 РФ ТК 25-29 ст 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле 

ҥзидарҽ башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 

тасвирламасы 

1. Башкарма схема белҽн килештерелгҽн инженерлык 

челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассасы схемасын 

килештеру турында бҽялҽмҽ. 2. Муниципаль хезмҽт 

курсҽтдҽн баш тарту турында карар. 

РФ ТК 26 ст. 5 п. 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥ зарурлыгын 

исҽпкҽ алып, туктатылу 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы гариза теркҽлгҽннҽн 

соң 4 кҿн эчендҽ. 
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мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белҽн 

каралган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып 

тору срогы 

 2.5. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан тапшы-

рылырга тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 

хезмҽтлҽр, аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге  

1) Гариза; 

2) Шҽхесне таныклаучы документлар; 

3) Вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

гариза бирҥче исеменнҽн вҽкил эш итсҽ). 

4) Инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр 

трасса башкарма схемасы (электрон рҽвештҽ яки кҽгазьдҽ 

ике нҿсхҽдҽ.  

Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага шҽхсҽн 

мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   Электронная 

формасы башкарма   Башкарма комитет рҽсми сайтында 

урнаштырыл-ган.    

Гариза һҽм аңа теркҽлҽ торан  документлар кҽгазь 

формада тҥбҽндҽге юллар белҽн җибҽрелергҽ мҿмкин:    

Шҽхсҽн  (вҽкалҽтле вҽкил тарафыннан); 

Почта аша.   

Гариза һҽм аңа теркҽлҽ торган  документлар 

кҿчҽйтелгҽн     квалификацияле   электрон имза белҽн 

электрон  документ рҽвешендҽ  ,    «Интернет» челтҽре, 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталы  

аша да юлланырга мҿмкин. 

РФ ТК ст. 26  2 п 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган 

Ҽлеге категориягҽ кергҽн документларны бирҥ талҽп 

ителми 
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һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

кҥрсҽтергҽ хокуклы хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге, мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ органы 

яисҽ ҽлеге документлар 

карамагында булган оешма 

2.7.  Норматив хокукый 

актларда каралган очракларда 

килештерҥ хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен талҽп ителгҽн һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽҥлҽт 

хакимияте органнары (җирле 

ҥзидарҽ органнары) һҽм 

аларның структур бҥлекчҽлҽре 

исемлеге 

Килешҥ талҽп ителми  

2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽн 

баш тарту ҿчен нигез 

1) тиешле зат тарафыннан документлар 

тапшырмау; 

2) тапшырылган документларның ҽлеге 

регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 
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булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3) документларда берсҥзсез тҿзҽтҥлҽр, җитди 

хаталар булу, алар эчтҽлеген юкка чыгарырга 

мҿмкинлек бирми 

4) Документларны тиешле органга тапшырмау 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 

бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигез 

булырдай сҽбҽплҽрнең тулы 

исемлеге 

 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез 

каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 

кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм 

(яки) документларда тулы булмаган һҽм (яисҽ) дҿрес 

булмаган мҽгълҥмат бар; 

 2) бирелгҽн схеманың талҽплҽргҽ туры килмҽэве 

СНиП 2.07.01-89; 

3) Кайбыч муниципаль районыньң Генераль 

планы бирелгҽн схеманьң туры килмҽве; 

4) бирелгҽн материалларньң Кайбыч муниципаль 

районыньң территориаль планлаштыру схемасына 

туры килмҽве.  

 

  

2.10. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен алынучы дҽҥлҽт 

пошлинасы һҽм бҥтҽн 

тҥлҽҥнең тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

тҥлҽтҥ нигезе   

Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ     

2.11. Хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  
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хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ 

алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре, шул исҽптҽн 

мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 

исҽплҽҥ методикасы турында 

мҽгълҥматны да кертеп 

2.12. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

  

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты 

Чират булган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ 

гариза бирҥ вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук 

нҽтиҗҽсен алу вакыты  да 15 минуттан артмый. 

  Регламент белҽн билгелҽнгҽн 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең, шул исҽптҽн 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркҽҥ 

вакыты. 

Гариза кабул ителгҽн моменттан бер кҿн дҽвамында сорау, 

электрон формада кабул ителеп, ял (бҽйрҽм) кҿненҽ туры 

килсҽ, теркҽҥ икенче эш кҿненҽ кҥчерелҽ. 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирҥчелҽрне кҿтҥ һҽм 

кабул итҥ урынына, шул 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 
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исҽптҽн ҽлеге объектларның 

инвалидлар ҿчен ҥтемлелеген 

тҽэмин итҥгҽ, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм 

мультимедияле мҽгълҥмату 

урнаштыру һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ талҽплҽр 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

кҥрсҽткечлҽре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 

хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт 

алу мҿмкинлеге, Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

барышы турында мҽгълҥмат 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥмат булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 

характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 

чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ һҽм 

муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. 
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алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникацион 

технологиялҽр куллану белҽн 

дҽ 

хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн 

билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирҥне, документлар кабул 

итҥне һҽм бирҥне КФҤ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 

мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан сайтта, дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҤлҽрдҽ. 

2.16. Электрон формада 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 

электрон формада алу 

 

 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза электрон формада бирҥ каралган булса, 

гариза Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi.tatar.ru/) яки 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм 

порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/) 
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33. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон 

формада административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

дәүләт  муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак 

урнашкан эш урыннарында административ процедураларны башкару 

үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ 

ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ; 

4)  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.  

           

3.1.2.   Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  тҽртибе Блок-схемасы  кушымта №2 дҽ 

бирелҽ.  

3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 

 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче Палатага шҽхсҽн телефон буенча һҽм (яки) электрон 

почта аша муниципаль хезмҽт тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

 Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр 

буенча консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм 

кҥрсҽтҽ. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, 

тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт. 

 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язма гариза тапшыра һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендҽ документларны палатага тапшыра. Документлар ерактан торып эш 

урыны аша тапшырылырга мҿмкин. Ерактан торып эш урыннары исемлеге 3 нче 

кушымтада китерелгҽн. 

3.3.2. Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, : 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (гамҽллҽр Ышаныч 

Кҽгазе буенча  башкарылган очракта); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерҥ;  

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 
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буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта палата белгече башкара: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен тапшыру, 

керҽ торган номерга бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Палата 

белгече, документларны кабул итҥне алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны 

теркҽҥ ҿчен каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документлар кабул 

итҥдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн 

документлар кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризалар һҽм документлар кабул итҥ 15 минут эчендҽ; 

гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга 

юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире 

кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый һҽм гаризаны белгечкҽ җибҽрҽ . 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ. 

3.4.1.  Бҥлек белгече кергҽн документлар нигезендҽ  тҥбҽндҽгелҽрне 

башкара: 

гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълҥматларны тикшерҽ; 

ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, 

бҥлек белгече килештерҥдҽн нигезле баш тарту проектын ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыра 

(алга таба - нигезле кире кагу). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта бҥлек 

белгече: 

инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассаларын килештерҥ 

турында бҽялҽмҽ, документларны озату хаты ҽзерли һҽм архитектура идарҽсе 

башлыгына җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белэн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларныц нҽтиҗҽсе: 

архитектура идарҽсе башлыгына имзага тапшырылган тиешле хат белҽн 

инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассаларын килештерҥ турында 

дҽлиллҽнгҽн баш тарту яки бҽялҽмҽ. 

3.4.2. Архитектура идарҽсе җитҽкчесе: 

гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълҥматларны тикшерҽ; 

ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, 

архитектура идарҽсе башлыгы нигезле рҽвештэ баш тартуны ҽзерли һҽм аны 
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район башкарма комитеты җитэкчесенең тҿзелеш буенча урынбасары җибэрэ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез юк икҽн, архитектура 

идарҽсе җитҽкчесе инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассасын 

килештерҥ турында бҽялҽмҽгҽ озату хаты яза һҽм аны район башкарма 

комитеты җитэкчесенең тҿзелеш буенча урынбасарына  җибэрэ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгэ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр 

трассаларын килештерҥ турында район башкарма комитеты җитҽкчесенең тҿзелеш 

буенча урынбасары имза сала. 

3.4.3. Район башкарма комитеты җитҽкчесенең тҿзелеш буенча урынбасары:   

гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълҥматларны тикшерҽ; 

ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлэрнең булу-булмавын тикшерң. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, район 

башкарма комитеты җитҽкчесенең тҿзелеш буенча урынбасары бҥлеккҽ нигезле 

рҽвештҽ баш тартуга юл тота. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта 

район башкарма комитеты җитҽкчесенең тҿзелеш буенча урынбасары инженерлык 

челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассаларын килештерҥ турында бҽялҽмҽ 

имзалый һҽм аны бҥлеккҽ жибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽэмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе:  мотивациялҽнгҽн баш тарту яки башкарма схема 

белҽн килештерелгҽн инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассаларын 

килештерҥ турында бҽялҽмҽ. 

   3.5. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.5.1. Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул ителгҽн карар турында 

хҽбҽр итҽ һҽм гариза бирҥчегҽ инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр 

трассаларын килештерҥ турында бҽялҽмҽ бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

инженерлык   коммуникациялҽр трассаларын килештерҥ турында бҽялҽмҽ   

бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽжҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

баш тарту турында хат җибҽрҥ - кул куелган кҿнне почта аша.    

Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма схема белҽн килештерелгҽн инженерлык 

челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассасы схемасын килештерҥ турында бҽялҽмҽ 

яки почта аша җибҽрелгҽн мотивациялҽнгҽн кире кагу хаты . 

 

3.6.   КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.6.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҤнең 

ерактан урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.6.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты 

нигезендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.6.3. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник  
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хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче Палатага тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 4); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 

гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак, гариза бирҥче (аның вҽкиле) 

шҽхсҽн, яисҽ почта җибҽрҥе, яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталы яки КФҤ аша бирелҽ. 

3.7.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны 

тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны 

Палатага тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң 

бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Палата белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.7.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.6 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта 

аша) документ тапшыру мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ (электрон почта аша) , 

анда техник хата бар. 

 Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хатасы 

турында гариза алынганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) 

документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә контроль тәртибе һәм формалары 

4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгына һҽм сыйфатына контроль 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокуклары бозылуын ачыклау һҽм бетерҥне, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлҥенҽ тикшерҥлҽр уздыруны, җирле ҥзидарҽ 

органнары вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар 

ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешенҽ контроль формалары булып 

торалар: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ 

һҽм килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектка виза салу тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уздырылучы делопроизводствоны алып баруны 

тикшерҥлҽр; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларын ҥтҽҥгҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽнең ярты еллык һҽм еллык эш 

планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиешле) һҽм планнан тыш булырга 

мҿмкин. Тикшерҥлҽрне ҥткҽргҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле бҿтен 

сораулар да (комплекслы тикшерҥ) яисҽ гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате 

буенча сорау каралырга мҿмкин. 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру максатларында һҽм карарлар кабул иткҽндҽ Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ тҽкъдим ителҽ. 

4.2.  Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар белҽн 

тҽгаенлҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ буенча эшне оештыруга җаваплы кеше, шулай ук инфраструктура ҥсеше 

бҥлеге белгечлҽре тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.  

 4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның исемлеге 

җирле ҥзидарҽ органының структура бҥлекчҽлҽре турында нигезлҽмҽлҽр һҽм 

вазыйфаи регламентлар белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр йомгаклары буенча мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

хокуклары бозылулар беленгҽн очракта гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ җавапка тартылалар. 

4.4. Гариза бирҥчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥзвакытында карамаган ҿчен 

җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе җаваплы була. 

Җирле ҥзидарҽ органының структура бҥлекчҽсе җитҽкчесе (урынбасары) 

ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне 

ҥзвакытында һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы була. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ (гамҽлгҽ ашырыла) 

торган карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмаган) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм бҥтҽн 

ҥзидарҽлек хезмҽткҽрлҽре Закон тҽртибендҽ билгелҽнгҽн җаваплылыкны тота. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары ягыннан контроль муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма комитет 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм дҿрес мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка чаклы карау мҿмкинлеге булу аркасында 

гамҽлгҽ 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 хезмҽтне алучы Башкарма комитетның муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата судка кадҽрге тҽртиптҽ Башкарма комитетка яисҽ муниципаль берҽмлек 

Советына шикаять бирергҽ хокуклы. 

Гариза бирҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽргҽ мҿмкин, шул исҽптҽн 

тҥбҽндҽге очракларда: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең запросын 

теркҽҥ срогын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3)мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актлары тарафыннан тҽкъдим итҥ яисҽ гамҽлгҽ ашыру каралмаган 

документлар яки мҽгълҥматларны яисҽ гамҽллҽр кылуны талҽп итҥ; 
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4)мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында тапшыру каралган документларны кабул итҥне кире кагу;  

5)федераль законнар һҽм аларга туры китереп кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары  

һҽм бҥтҽн норматив хокукый актлары, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында кире кагуга нигезлҽр кҥздҽ тотылмаган булуга карамастан, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу;  

6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында кҥздҽ тотылмаган тҥлҽҥне талҽп итҥ;  

7)Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документлардагы җибҽрелгҽн 

хата һҽм ялгышларны тҿзҽтҥне кире кагуы яисҽ андый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн 

срогын бозу;  

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥнең 

срогын яисҽ тҽртибен бозу;  

9) федераль законнарда һҽм аларга туры китереп кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һҽм бҥтҽн норматив хокукый актлары, муниципаль районның норматив хокукый 

актларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатуга нигезлҽр кҥздҽ тотылмаган 

булуга карамастан, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату (туктатып тору); 

 10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ , 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль 

законның 7 маддҽсе 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан гайре, 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽрге (судтан тыш) 

шикаять бирҥ шул очракта мҿмкин, ҽгҽр карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) шикаять бирелҽ торган кҥпфункцияле ҥзҽккҽ тиңдҽшле муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча функция 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.3 ҿлеше белҽн тҽгаенлҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса.  

5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

карата шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ яки электрон рҽвештҽ бирелҽ. 

Шикаять почта, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен, 

Кайбыч муниципаль районының рҽсми сайтын (http://kaybici.tatarstan.ru/), 

Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽренең Бердҽм 

порталын (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

(функциялҽрнең) Бердҽм порталын (http://www.gosuslugi.ru/) файдаланып 

җибҽрелергҽ, шулай ук мӛрҽҗҽгать итҥчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ 

мҿмкин. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югарырак торган органга (ул 

булса) кергҽн шикаять теркҽлгҽн кҿненнҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ каралырга 

тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

документларны кабул итҥдҽ яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтҥдҽ 



312 

 

кире кагуына карата шикаять яисҽ андый тҿзҽтҥлҽр срогын бозуга карата шикаять 

очрагында – аны теркҽгҽннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.4. Шикаять тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ алырга тиеш:  

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи 

затының яки карарлары һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять 

бирелҽ торган муниципаль хезмҽткҽрнең исемен;  

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

булганда), тору урыны турында мҽгълҥматларны – физик затның яисҽ мҿрҽҗҽгать 

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

ук мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҥ ҿчен контакт телефоны номерын 

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

адресын;    

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять бирелҽ 

торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында мҽгълҥматларны; 

 4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле 

(гамҽл кылмавы) белҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең риза булмавына нигез булып торган 

дҽлиллҽр.  

 5.5. Шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

кҥчермҽлҽре шикаятькҽ теркҽлергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ теркҽлгҽн 

документларның исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:   

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, кшул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны кире 

кагу, документларда җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥченең 

акчаларын кире кайтару   формасында  ; 

2) шикаять канҽгатьлҽндерҥ кире кагыла.   

Мондый карар кабул ителгҽннең икенче кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бу турыда язма формада яки аның телҽге буенча электрон хат 

формасында шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽрен аңлатып хат юллана.    

5.7. Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип табылу очрагында 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддҽсенең 8 

ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽнгҽ таянып бирелҽ торган җавапта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ беленгҽн бозуларны кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган, кҥпфункцияле ҥзҽк тарафыннан тормышка ашырылучы 

гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу максатларында мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ кылу зарур булган алдагы гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддҽсенең 8 

ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽнгҽ таянып бирелҽ торган җавапта кабул ителгҽн карарның 

сҽбҽплҽре хакында дҽлилле аңлатмалар бирелҽ, шулай ук кабул ителгҽн карарга 

шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат китерелҽ. Шикаятькҽ анда бҽян ителгҽн 

хҽллҽрне раслаучы документларның кҥчермҽлҽре теркҽлергҽ мҿмкин. Мондый 

очракта шикаятьтҽ аңа теркҽлҥче документларның исемлеге китерелҽ. 

5.8. Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип табылу очрагында 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ беленгҽн бозуларны 

кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан тормышка 
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ашырылучы гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу 

максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кылу зарур булган алдагы гамҽллҽр турында 

мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

 5.9. Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле тҥгел дип табылу очрагында 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре хакында дҽлилле 

аңлатмалар бирелҽ, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында 

мҽгълҥмат китерелҽ. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре табылу очрагында 

шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат, хезмҽткҽр булган 

материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр 

 



 

 

Кушымта №1 

 

    
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 

___________________________________________

___________________________________________

______________________________(алга таба 

гариза бирҥче). (юридик затлар ҿчен - тулы исеме, 

оештыру-хокукый форма, дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат; 

физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон) 

 

 

Инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассасы  

схемасын килештерҥ турында 

ГАРИЗА 

 Сездҽн  инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассасы  

схемасын килештерҥегезне сорыйм.  

Сорала торган җир кишҽрлегенең кадастр  номеры   : 

_________________:_______ яки, сорала торган кишҽрлек   кадастр  исҽбендҽ 

тормаса,  җир кишҽрлеге урнашкан кадастр  кварталының кадастр  номеры  

__________:___________. 

 

 

Гаризага документларның тҥбҽндҽге кҥчермҽлҽре теркҽлҽ: 

1) шҽхесне раслаучы документлар; 

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн); 

3) Инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽренең  башкарма схемасы. 

Запрос булганда    документларның оригиналларын бирергҽ ышандырам. 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  



 

Кушымта №2 

 Татарстан Республикасы  
Кайбыч муниципаль районы 

 башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  
________________________ 

__________________________
______________________                           

________________________                                                                                                                                                             
 

Техник хатаны тӛзәтү турында гариза 
Сездҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: 
____________________________________________________________________ 
(Кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

Язылган:______________________________________________________________ 
Дҿрес 
мҽгълҥмат:___________________________________________________________ 
 

 Җибҽрелгҽн хатаны тҿзҽтҥегезне сорыйм: 
Тҥбҽндҽге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 
ителгҽн очракта мондый карарны җибҽрҥегезне тҥбҽндҽге юл белҽн җибҽрҥегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________________ 
расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта аша тҥбҽндҽге адрес буенча: 
______________________________________________________________________ 

Шҽхсҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 
шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 
куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси 
мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен 
кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның 
ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, раслыйм. 
Минем шҽхесемҽ кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгҽн мҽгълҥматлар 
дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның 
кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 
килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълҥматлар 
кҥрсҽтелгҽн. 
 Телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча 
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 
______________ _________________ ( ________________) 
 (дата) (имза) (Ф. И. О.) 

 

 



 

Кушымта 

(белешмҽ)  

 

Муниципаль  хезмәт күрсәтүгә җаваплы һәм аның башкарылуын контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның  реквизитлары 

Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

 Башкарма комитет 

җитҽкчесе 

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

 Башкарма комитет эшлҽре 

белҽн идарҽ 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                         

                                                                                               2019е. 29 маендагы 254  

                                                                                       номерлы карарына     

                                Кушымта №11 

Зыян күрүче гражданнарны Реестрга кертү  буенча муниципаль хезмәт  күрсәтү 

административ  регламенты     

 1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1.   Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 
таба – Регламент) зыян күрүче гражданнарны Реестрга кертү  буенча муниципаль 
хезмәт  күрсәтү стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмәт 
күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтү алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба – 

гариза бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 

күрсәтелә. 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның инфраструктур  

үсеш бүлеге. (алга таба  - Бүлек). 

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

бульвар ур.,  7й. 

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

Эш графигы:  

Дүшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял көннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

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



 

Керү: шәхесне билгеләүче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълүмати – телекоммуникацион “Интернет” 

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

1.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча мәгълүматны алып була:  

 

1) Гариза бирүчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълүмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълүматлар 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 дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

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

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

www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бүлектә): 

-  телдән мөрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

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

кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча мәгълүмат бүлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр түбәндәге законнар нигезендә күрсәтелә: 

Федеральным законом от 30.12.2004чыккан 214-ФЗ номерлы  «Күпфатирлы 

йорт төзелешендә һәм   башка күчемсез милек  объектлары төзелешендә катнашу 

һәм Россия  Федерациясенең кайбер  канунчылык актларына үзгәрешләр кертү 

турында» (алга таба – 214-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 

2005, № 1, ст. 40);  

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 



 

131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2003 елның 6 

октябрендәге 40нчы номерлы 3822 маддәсе);  

Зыян күрүче гражданнар    реестрын алып бару кагыйдәләре,  Россия 

Федерациясе Төзелеш һәм ТКХ Министрлыгының    12.08.2016 чыккае  560/пр 

номерлы  «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к 

числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» 

Приказы белән расланган (алга таба – Кагыйдә) (Хокукый мәгълүмат рәсми   

интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 

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

номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасының 2004 елның 

3 августындагы 155-156 номерлары); 

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 бүлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бүлек 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 түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

Зыян күрүче   гражданнар – күпфатирлы йорт төзелешенә акчалары кергән 

һәм хокуклары бозылган гражданнар; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак 

урнашкан эш урыны – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт һәм  муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен 

раслау турында»2012 елның 22 декабрендәге 1376нчы номерлы карары белән 

расланган; дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре 

эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә, Татарстан 

Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр округында) 



 

төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис); 

техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 

документларга кертелгән мәгълүматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) 

документтагы мәгълүмат нигезендә кертелгән мәгълүматларга туры килмәүгә 

китергән хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата  ки шуның 

кебек хата). 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза астында 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә аңлашыла. 

 



 

 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

   

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү исеме  

Зыян күрүче гражданнарны Реестрга кертү    РФ ТК 25-29 ст 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт күрсәтүче җирле 

үзидарә башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләренең 

тасвирламасы 

 Зыян күрүче гражданнарны Реестрга кертү   

 Реестрга кертүдән баш тарту 

  

2.4. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү срогы, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы оешмаларга 

Зыян күрүче гражданнарны Реестрга кертү яки   

 Реестрга кертүдән баш тарту турында хат гариза 

кергәннән соң 5 көн эчендә.  

  



 

мөрәҗәгать итү зарурлыгын 

исәпкә алып, туктатылу 

мөмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белән 

каралган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүне туктатып 

тору срогы 

  Реестрга үзгәрешләр кертү    гариза кергәннән соң 5 

көн эчендә.  

Хәбәрнамәне карамыйча кире кайтару. 

 

 2.5. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен законнар һәм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан тапшыры-

лырга тиешле муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү өчен ки-

рәкле һәм мәҗбүри булган 

хезмәтләр, аларны алу 

ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

исемлеге  

Реестрга кертү өчен гражданин түбәндәге документларны 

тапшыра:   

1) шәхесне раслаучы документ күчермәсе; 

2) зыян күргән гражданин  һәм  застройщик арасында 

мөнәсәбәтләр булуны раслаучы,  өлешле төзелештә 

катнашу турында килешү күчермәсе;    

3) зыян күргән гражданин  тарафыннан өлешле төзелештә 

катнашу турында килешү нигезендә түләү документлары 

күчермәләре; 

4)   зыян күргән гражданинның   законлы көченә кергән   

суд  акты күчермәсе   проблемалы объект  застройщигына     

кредиторларның  торак биналарны  бирү  реестрына кертү 

турындагы таләбе. 

  

 



 

2.6 Дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булган 

һәм мөрәҗәгать итүче 

күрсәтергә хокуклы хезмәтләр 

күрсәтү өчен норматив 

хокукый актлар нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

исемлеге, мөрәҗәгать 

итүчеләр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе; дәүләт 

органы, җирле үзидарә органы 

яисә әлеге документлар 

карамагында булган оешма 

Әлеге категориягә керә торган документларны тапшыру 

таләп ителми 

 

2.7.  Норматив хокукый акт-

ларда каралган очракларда ки-

лештерү хезмәт күрсәтү өчен 

таләп ителгән һәм муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган тара-

фыннан гамәлгә ашырыла 

торган дәүләт хакимияте 

Килештерү таләп ителми  



 

органнары (җирле үзидарә 

органнары) һәм аларның 

структур бүлекчәләре 

исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигез 

булырдай сәбәпләрнең тулы 

исемлеге 

1)Документларны тиешле булмаган зат тарафыннан 

тапшыру. 

2)Тапшырылган документларның әлеге регламентның 

2.5 пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве. 

3) Гаризада һәм гаризага теркәлгән документларда 

алдан сөйләшенмәгән төзәтүләр, аларның эчтәлеген 

бертөрле аңларга комачаулаучы бозулар булу. 

 

2.9. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору яки 

бирүдән баш тарту өчен нигез 

булырдай сәбәпләрнең тулы 

исемлеге 

 

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган 

Реестрга кертүдән  баш тарту нигезләре: 

1)   мөрәҗәгать итүченең Кагыйдәләргә 1 нче кушымта-

ның  2пункты белән билгеләнгән    критерийләрнең 

берсенә туры килмәве; 

2)   зыян күргән гражданин төзелешендә катнашкан 

проблемалы объектны эксплуатациягә кертү; 

3) проблемалы объект застройщигы   банкротлыгы 
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турында эшне карау буенча зыян күргән гражданинның 

таләпләрен канәгатьләндерү буен6ча суд карарынң 

законлы көченә керүе; 

4) проблемалы объект застройщигы   һәм зыян күргән 

гражданин арасындагы өлешле төзелеш турындагы 

килешүне өзү; 

5) Кагыйдәләрнең 6пункты  белән каралган 

документларны тапшырмау, тулысынча тапшырмау, ялган 

һәм (яки) дөрес булмаганча тапшыру 

2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүләр өчен алына торган 

дәүләт пошлинасы яисә башка 

түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре, мондый түләү 

күләмен исәпләү методикасы 

турында 

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

2.11. Хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле һәм мәҗбүри булган 

хезмәт күрсәтүләр өчен түләү 

алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре, шул исәптән 

мондый түләү күләмен 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  



 

исәпләү методикасы турында 

мәгълүматны да кертеп 

2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында сорау 

биргәндә һәм мондый хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләрен алганда 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

  

2.13. Муниципаль хезмәт күр-

сәтүнең, шул исәптән электрон 

формасында гариза язучының 

соравын теркәү вакыты 

Чират булган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүгә 

гариза бирү вакыты – 15 минуттан артмый. Шулай ук 

нәтиҗәсен алу вакыты  да 15 минуттан артмый. 

Ҽлеге регламент белҽн 

билгелҽнгҽн 

2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең, шул исәптән 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркәү 

вакыты. 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. Ял (бәйрәм) 

көнендә электрон формада кергән сорату ял (бәйрәм) 

көне артыннан килгән эш көнендә теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт 

күрсәтелә торган биналарга, 

гариза бирүчеләрне көтү һәм 

кабул итү урынына, шул 

исәптән әлеге объектларның 

инвалидлар өчен үтемлелеген 

тәэмин итүгә, инвалидларны 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

 



 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендә, мондый хезмәтләр 

күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текст һәм мульти-

медияле мәгълүмату урнашты-

ру һәм рәсмиләштерүгә 

таләпләр 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исәптән инвалидларның 

чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен 

мөмкин булуы һәм сыйфаты 

күрсәткечләре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул 

исәптән мөрәҗәгать итүченең 

вазыйфаи затлар белән үзара 

хезмәттәшлеге һәм аларның 

дәвамлылыгы, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә Муниципаль хезмәт 

алу мөмкинлеге, Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

Хезмәтләрнең бердәм порталында Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты булмау белән 

характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү һәм бирү 

чиратлары; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләр-

нең гамәлләренә (гамәл кылмауларына)карата шикаять; 

 



 

үзәгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүмат 

алу мөмкинлеге, шул исәптән 

мәгълүмати-коммуникацион 

технологияләр куллану белән 

дә 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 

муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать 

итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 

Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән 

билгеләнә. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль 

хезмәт күрсәткәндә, КФҮнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирүне, документлар кабул 

итүне һәм бирүне КФҮ белгече башкара. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында 

мәгълүмат мөрәҗәгать итүче тарафыннан сайтта, дәүләт 



 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, 

КФҮләрдә алырга мөмкин. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, 

КФҮләрдә. 

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 үтәү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон 

формада административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак 

урнашкан эш урыннарында административ процедураларны башкару 

үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү; 

4) урында бинаны карау һәм актны рәсмиләштерү; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү. 

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

кушымтада күрсәтелгән.  

 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү. 

 3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

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

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм 

күрсәтә. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар составы буенча 

консультацияләр, тапшырыла торган документлар формасы һәм башка 

мәсьәләләр алу рөхсәт. 

 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү. 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза тапшыра һәм әлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны бүлеккә тапшыра. Документлар ерактан торып эш 

урыны аша тапшырылырга мөмкин. Читтән торып эш урыннары исемлеге 4 нче 

санлы кушымтада китерелгән. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә 

электрон почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны 

теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итү алып баручы бүлек белгече : 

мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (Ышаныч Кәгазе буенча 

гамәлләр кылган очракта; 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерү; 

тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, 

документларда буйсынучылар, дәгъвалар, сызган сүзләр һәм башка тиешле 

төзәтүләр булмау). 

 

Искәрмәләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

     гаризаларны махсус журналда кабул итү һәм теркәү; 



 

     мөрәҗәгать итүчегә тапшырылган документларның күчермәләрен 

тапшыру, керә торган номерга бирелгән документларны кабул итү датасы, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакыты турындагы тамга белән; 

    Башкарма комитет җитәкчесенә карап тикшерү өчен гариза җибәрү. 

    Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

    гаризалар һәм документлар кабул итү 15 минут эчендә; 

    гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү. 

          Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә карауга 

юнәлдерелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирүчегә кире 

кайтарылган документлар. 

         

         3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны 

билгели һәм гаризаны бүлеккә җибәрә. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән 

соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.4. Мөрәҗәгать итүчеләрне  Реестрга кертү  

 

3.4.1. Бүлек белгече: 

тапшырылган документлардагы мәгълүматларның дөреслеген тикшерә; 

документларны комплектлаштыра (барлык документларны аерым  папкага 

комплектлый); 

  әлеге Регламентның 2.9пункты белән каралган кире кагу нигезләре булуны 

тикшерә.  

Бүлек белгече Реестрга кертү (кире кагу) турында  хәбәрнамә  проекты  

әзерли. 

Әзер  документ проектын килешүгә юллый.   



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза Бүлеккә 

кергәннән соң бер көн эчендә башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгына килештерү өчен юлланган 

карар проекты.  

3.4.2. Бүлек башлыгы хәбәрнамә  проектын килештерә һәм Башкарма 

комитет Җитәкчесенә имзалау өчен җибәрә. 

   Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нәтижәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә имзалау өчен 

җибәрелгән килештерелгән хәбәрнамә проекты.   

3.4.3. Башкарма комитет Җитәкчесе хәбәрнамәне имзалый һәм Бүлеккә 

юллый.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтижәсе: имзаланган хат. 

3.4.4. Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене  Реестрга кертҽ  һҽм гаризада 

кҥрсҽтелгҽн ысул белҽн бу турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура хҽбҽрнамҽ Башкарма 

комитет Җитҽкчесе имзалаган кҿнне башкарыла.   

Процедураларның нҽтижҽсе: җибҽрелгҽн хат. 

 

3.5. Үзгәрешләрне  Реестрга кертү.  

3.5.1.Физик зат  кәгазьдә яки    электрон  документ формасында  

үзгәрешләрне Реестрга кертү турында электрон имза белән имзаланган  гариза 

бирә (юллый).  

3.5.2. Эшләрне башкаручы бүлек Белгече: 

  документлар белән гаризаны  ала,  Электрон Хөкүмәттә терки; 

  документлар белән гаризаны  Бүлеккә тапшыра.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Реестрга үзгәрешләр  

кертү турында гариза Бүлеккә кергәннән соң бер көн эчендә башкарыла.          



 

Процедураларның нәтижәсе:   Реестрдан мәгълүматлар бирү турында 

Бүлеккә карау өчен юлланган гариза.   

3.5.3. Бүлек Белгече   документлар белән гаризаны процедуралар Реестрга 

үзгәрешләр  кертүгә туры килүгә тикшерә.Реестрга кертү яки кире кагу турында 

карар кабул итә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгына килештерү өчен юлланган 

хат проекты.    

3.5.4. Бүлек башлыгы хат  проектын килештерә һәм Башкарма комитет 

Җитәкчесенә имзалау өчен җибәрә. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура  гариза кергәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.    

Процедураларның нәтижәсе:  Башкарма комитет Җитәкчесенә имзалау 

өчен җибәрелгән   хат проекты. 

3.5.5. Башкарма комитет Җитәкчесе хәбәрнамәне имзалый һәм Бүлеккә 

юллый.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтижәсе: имзаланган хат. 

3.5.6. Бүлек белгече  үзгәрешләр кертү яки кире кагу турында гаризада 

күрсәтелгән юл белән    физик затка хәбәр итә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура хәбәрнамә Башкарма 

комитет Җитәкчесе имзалаган көнне башкарыла.   

Процедураларның нәтижәсе: җибәрелгән хат. 

3.6. Күпфункцияле үзәк аша муниципаль хезмәт күрсәтү.  

3.6.1. Мөрәжәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен купфункцияле үзәккә, 

купфункцияле үзәкнең читтәге эш урынына мөрәжәгать итәргә хокуклы.  

3.6.2. Күпфункцияле үзәк аша муниципаль хезмәт күрсәтү күпфункцияле 

үзәкнең билгеләнгән тәртиптә расланган Эш регламенты нигезендә башкарыла. 

Күпфункцияле үзәктән муниципаль хезмәт күрсәтугә документлар кергәндә 



 

процедуралар әлеге Регламентның 3.3-3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә 

ашырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе купфункцияле үзәккә жибәрелә. 

 

3.7. Техник хаталарны төзәтү. 

3.7.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен күрсәткән очракта, гариза 

бирүче Бүлеккә тәкъдим итә: 

- техник хаталарны төзәтү турында гариза (5нче номерлы кушымта); 

гариза бирүчегә бирелгән документлар, кайда техник хата билгеләнә,  

шуның нәтиҗәсе буларак муниципаль хезмәтләр күрсәтү булып санала; 

юридик көчкә ия булган документлар, техник хаталарның булуын күрсәтә.  

Гариза билгеләмәләрдә техник хаталарны төзәтү, документта 

күрсәтелгәнчә, муниципаль хезмәт күрсәтү буларак, гариза бирүче (вәкаләтле 

вәкил аша) шәхси тапшыра, яки почта хезмәтләре аша(шул исәптән электрон 

почта аша), яки дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү порталы аша, яки 

күпфункцияле дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү үзәге аша тапшыра. 

3.7.2. Документларны кабул итүгә җаваплы белгеч, техник хаталарны 

дөресләү турындагы гаризаны кабул итеп ала, гаризаны өстәмә документлары 

белән терки һәм Бүлеккә тапшыра. 

Процедура, чын пунктында каралганча,  гаризаны теркәү вакытыннан 

алып бер көн дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: кабул итеп алынган һәм теркәлгән гариза Бүлек 

белгеченә карарга тапшырыла.  

3.7.3. Бүлек белгече, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе буларак документка  

төзәтмәләр кертү , тикшерү процедураларын  Регламентның 3.5 пунктына 

нигезләнеп гамәлгә ашыра,  гариза бирүчедән (вәкаләтле вәкил аша)  техник 

хаталы оригинал документны кире кайтару нигезендә кул куйдырып, 

төзәтмәләр кертелгән документны гариза бирүчегә (вәкаләтле вәкил аша)  

тапшыра, яки техник хаталы оригинал документны Бүлеккә кире кайтару 

нигезендә документы алу мөмкинлеген хәбәр итеп, почта бүлеге аша (электрон 

почта чаралары аша)  хат тапшыра. 

Техник хатаны ачыклаганнан соң,  яки техник хата булу турында  теләсә 



 

кайсы кызыксынучы заттан гариза алынганнан соң, өч көн дәвамында, пунктта 

билгеләнгәнчә, процедура гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (тапшырылган) документ. 

 

 

4.Муниципаль хезмәт курсәтүне тикшерү рәвешләре һәм тәртибе. 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле 

үзидарә органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

карарлар әзерләүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора: 

1) Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү 

һәм килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора. 

2)Билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерү; 

3)Билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының 

үтәлешен тикшерү. 

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы 

эшчәнлегенең ярты еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм 

планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт 

күрсәтү (комплекслы тикшерүләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, 

яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча. 

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылу буенча контрольне гамәлгә 

ашыру һәм карарлар кабул итү максатларында Башкарма комитет җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

 4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 



 

җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, шулай ук 

инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

җирле үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар 

турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең 

мөрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылык тота. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе 

урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ 

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

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

һәм башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмәт күрсәткәндә бүлек 

эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү 

процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү 

мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1.Муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берәмлек советына 



 

Башкарма комитет хезмәткәрләренең гамәлләрен (гамәл кылмауларын) судка 

кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар таләп итү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белән 

каралган документларны кабул итүдән баш тарту, мөрәҗәгать итүчедә; 

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 күрсәтүдән баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән түләү таләп итү; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан 

бирелгән документларда муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хаталарны 

төзәтүдән баш тарту яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирүнең 

срогын яисә тәртибен бозу;  

9) федераль законнарда һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бүтән норматив хокукый актлары, муниципаль районның норматив хокукый 

актларында муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатуга нигезләр күздә тотылмаган 

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



 

 10) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны баштагы 

кабул итүдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дөрес түгеллеге күрсәтелмәгән 

документларны муниципаль хезмәт күрсәтүдә , 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль 

законның 7 маддәсе 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан гайре, 

мөрәҗәгать итүчедән таләп итү. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

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

шикаять бирү шул очракта мөмкин, әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять бирелә торган күпфункцияле үзәккә тиңдәшле муниципаль 

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

маддәсенең 1.3 өлеше белән тәгаенләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән 

булса.  

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган җитәкчесенең карарына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

карата шикаять язма рәвештә кәгазь йөрткечтә яки электрон рәвештә бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен, 

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

Татарстан Республикасының дәүләти һәм муниципаль хезмәтләренең Бердәм 

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

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

җибәрелергә, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә 

мөмкин. 

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

булса) кергән шикаять теркәлгән көненнән соң унбиш эш көне эчендә каралырга 

тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның мөрәҗәгать итүчедән 

документларны кабул итүдә яисә җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны 

төзәтүдә кире кагуына карата шикаять яисә андый төзәтүләр срогын бозуга карата 

шикаять очрагында – аны теркәгәннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять түбәндәге мәгълүматны үз эченә алырга тиеш:  

1) хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи 

затының яки карарлары һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять 

бирелә торган муниципаль хезмәткәрнең исемен;  



 

2)мөрәҗәгать итүченең фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы – 

булганда), тору урыны турында мәгълүматларны – физик затның яисә мөрәҗәгать 

итүченең исеме, урнашу урыны турында мәгълүматларны – юридик затның, 

шулай ук мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрү өчен контакт телефоны номерын 

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

адресын;    

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять бирелә 

торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында мәгълүматларны; 

 4) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле 

(гамәл кылмавы) белән мөрәҗәгать итүченең риза булмавына нигез булып торган 

дәлилләр.  

   5.5. Шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре шикаятькә теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятьтә теркәлгән 

документларның исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре түбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә:   

1) шикаять канәгатьләндерелә, кшул исәптән кабул ителгән карарны кире 

кагу, документларда җибәрелгән хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүченең 

акчаларын кире кайтару   формасында; 

2) шикаять канәгатьләндерү кире кагыла.   

Мондый карар кабул ителгәннең икенче көненнән дә соңга калмыйча 

мөрәҗәгать итүчегә 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 

мөрәҗәгать итүчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

өлешендә күрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә беленгән бозуларны кичекмәстән бетерү максатларында 

муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук күрсәтелгән 

уңайсызлыклар өчен кичерү сорала һәм муниципаль хезмәт күрсәтүне алу 

максатларында мөрәҗәгать итүчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 



 

мәгълүмат күрсәтелә. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле түгел дип 

табылу очрагында мөрәҗәгать итүчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 

11.2 маддәсенең 8 өлешендә күрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта кабул 

ителгән карарның сәбәпләре хакында дәлилле аңлатмалар бирелә, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат китерелә. 

Шикаятькә анда бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның күчермәләре 

теркәлергә мөмкин. Мондый очракта шикаятьтә аңа теркәлүче документларның 

исемлеге китерелә. 

5.8. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мөрәҗәгать итүчегә җавапта муниципаль хезмәт күрсәткәндә беленгән 

бозуларны кичекмәстән бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан 

тормышка ашырылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук 

күрсәтелгән уңайсызлыклар өчен кичерү сорала һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүне алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә кылу зарур булган алдагы 

гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

 5.9. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле түгел дип табылу очрагында 

мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре хакында дәлилле 

аңлатмалар бирелә, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе 

турында мәгълүмат 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 

 

Тәкъдим ителә торган үрнәк 

Зыян күргән гражданнарны  реестрга кертү турында 

ГАРИЗА 

    

(  Россия Федерациясе субъекты контрольләүче органы исеме) 

Зыян күргән гражданнар   реестрына кертүегезне сорыйм 

 

Фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (булса ), шәхесне раслаучы документ 

мәгълүматлары/____________________________________________________________________ 

Вәкилнең Фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (булса ), шәхесне раслаучы документ реквизитлары   

Яшәү урыны буенча адрес 

 

Телефон (факс):   

 

Өлешле төзелеш объекты:   

адрес (почта һәм (яки) төзелеш), 

 

(торакк урын номеры, этаж) 

Организация-застройщик:   

 

Өлешле төзелештә катнашу документы  реквизитлары   

 

 

 

зыян күргән гражданин  тарафыннан өлешле төзелештә катнашу турында килешү нигезендә түләү 

документлары   реквизитлары  

 

 

 

Кушымта:   

 



 
Мөрәҗәгать итүче:   

 

 Шәхси мәгълүматларны эшкәртергә ризалык бирәм. 

Мөрәҗәгать итүче (вәкиленең) 

Ф.И.А.и)   “  ”  20  ел 

  (имза)        

 

 

 

 

 

 

Кушымта № 2  

Тәкъдим ителә торган үрнәк 

  

 

  ДОКУМЕНТЛАРНЫ КАРАУГА АЛУ ТУРЫНДА  РАСПИСКА 

 

(Россия Федерациясе субъекты контрольләүче органы исеме) 

20     елның  “  “    _____________   Раслана.  “  ”  

 

 

Фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (булса ), шәхесне раслаучы документ 

мәгълүматлары/____________________________________________________________________ 

Вәкилнең Фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (булса ), шәхесне раслаучы документ реквизитлары   



 
Яшәү урыны буенча адрес 

 

Телефон (факс):   

 

Өлешле төзелеш объекты:   

адрес (почта һәм (яки) төзелеш), 

 

(торакк урын номеры, этаж) 

Организация-застройщик:   

 

 Зыян күргән гражданнар   реестрына кертү өчен түбәндәге документлар бирелде: 

№ 

п/п 

Исеме Битләр саны 

   

  

контрольләүче орган 

вазыйфаи заты 

Ф.И.А.и   “  ”  20  ел 

  (имза)        

 

Мөрәҗәгать итүче (вәкиленең) 

Ф.И.А.и)   “  ”  20  ел 

  (имза)        

 

 

 

 

Кушымта № 3 

Тәкъдим ителә торган үрнәк 



 
Кемгә   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Кая   

(гариза нигезендә мөрәҗәгать итүченең  

почта индексы, адресы) 

 

 

ЗЫЯН КҮРҮЧЕЛӘР РЕЕСТРЫНА КЕРТӘ  (КИРЕ КАГУ) 

ТУРЫНДА ХӘБӘРНАМӘ 

 

(Россия Федерациясе субъекты контрольләүче органы исеме) 

  гр. ______________________________________________________________________________ 

 

тапшырган документлар нигезендә нигезендә, түбәндәге карар кабул ителде: 

  Гр. Зыян күргән гражданнар   реестрына кертергә/ 

 

кертмәскә.    

     

(хәбәрнамәне имзалаган вазыйфаи зат 

имзасы) 

 (имза)  (расшифровка) 

 

 



 

Кушымта №4. 

Татарстан Республикасы  
Кайбыч муниципаль районы 

 башкарма комитеты җитәкчесенә  
________________________ 

__________________________
______________                

____________________                                                                                                                                                            
 

Техник хатаны төзәтү турында гариза 
Сездән муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм: 
__________________________________________________________________ 
(Күрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

Язылган:___________________________________________________________ 
Дөрес мәгълүмат:_________________________________________________________ 
 

 Җибәрелгән хатаны төзәтүегезне сорыйм: 
Түбәндәге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгән 
очракта мондый карарны җибәрүегезне түбәндәге юл белән җибәрүегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибәрү юлы белән:_____________________ 
расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта аша түбәндәге адрес буенча: 
_________________________________________________________________ 

Шәхсән мәгълүматларны эшкәртүгә (муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында 
шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгәртү), 
куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси 
мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен 
кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) мин тәкъдим итә торган затның 
ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт 
күрсәтү максатларында алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, раслыйм. 
Минем шәхесемә кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгән мәгълүматлар 
дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның 
күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры 
килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дөрес 
мәгълүматлар күрсәтелгән. 
 Телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча 
сораштыруда катнашырга ризалык бирәм: _______________________. 
______________ _________________ ( ________________) 
 (дата) (имза) (Ф. И. О.) 

Кушымта 

(белешмә)  
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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 итүче 

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

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

Бүлек 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                         

2019е. 29 маендагы 254 

номерлы карарына      

 Кушымта №12 

 

Ана (гаилә) капиталы акчаларын кулланып шәхси торак төзелеш объекты төзү 

(реконструкцияләү )  буенча төп эшләр башкаруны раслаучы документлар бирү 

буенча муниципаль хезмәт  күрсәтү административ  регламенты     

  

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ  регламент (алга таба – 

Регламент)  ана (гаилә) капиталы акчаларын кулланып шәхси торак төзелеш 

объекты төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкаруны раслаучы 

документлар бирү буенча муниципаль хезмәт  күрсәтүнең стандарт һәм тәртипне 

билгели (алга таба- муниципаль хезмәт). 

 1.2. Муниципаль хезмәтне алучылар : физик һәм юридик затлар (алга таба - 

мөрәҗәгать итүче). 

1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның инфраструктур  үсеш 

бүлеге. (алга таба  - Бүлек). 

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

ур.,  7й. 

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

Эш графигы:  

Дүшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял көннәре. 
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Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

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

Керү: шәхесне билгеләүче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълүмати – телекоммуникацион “Интернет” челтәре 

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

1.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча мәгълүматны алып була:  

1) Гариза бирүчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълүмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълүматлар 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 дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

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

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

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

-  телдән мөрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

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

кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча мәгълүмат бүлек белгече тарафыннан 

муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  стендларда 

урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр түбәндәге законнар нигезендә күрсәтелә: 

30.11.1994чыккан   51-ФЗ номерлы   Россия Федерациясе  Гражданнар 

кодексы   (алга таба-РФ ГК) (  Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 05.12.1994, 

№ 32, ст. 3301; 

6нчы октябрь, 2003нче ел 131-ФЗ “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында” (алга таба- №131-ФЗ Федераль законы) 
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(6нчы октябрь 2003нче ел, Россия Федерациясе законнары җыелмасы,№40, 3822 

матдә); 

27нче июль, 2010нчы ел №210-ФЗ “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында” Федераль законы (алга таба – №210-ФЗ Федераль 

законы) (2нче август 2010нчы ел, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, №31, 

4179 матдә); 

    Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 18.08.2011 чыккан 686номерлы “Ана   

(гаилә) капиталы акчаларын кулланып шәхси торак төзелеш объекты төзү 

(реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкаруны раслаучы докумен  бирү 

кагыйдәләрен раслау турында”  (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 

22.08.2011, N 34, ст. 4990) (алга таба   –   Карар № 686); 

Россия Федерациясе региональ  үсеш Министрлыгының Приказом  

17.06.2011чыккан   286номерлы «  Индивидуаль торак төзелеше объекты төзелеше 

буенча төп эәләрне башкаруны   (фундаментны монтажлау, диварлар һәм түбәне 

төзү) яки индивидуаль торак төзелеше объекты   реконструкцияләү эшләрен 

башкаруны раслаучы  документ формасын раслау турында” боерыгы нигезендә 

үзгәртеп корылган    объектның  гомуми мәйданы Россия Федерациясе торак 

канунчылыгы нигезендә билгеләнә торган торак бина мәйданының (торак 

биналарның) исәпкә алу нормасына караганда да ким түгел» (Россия газетасы, № 

165, 29.07.2011) (алга таба – Приказ № 286); 

28нче июль 2004нче ел №45-ТРЗ “Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында” Татарстан Республикасы законы (алга таба- №45-ТРЗ ТР законы) (3нче 

август 2004нче ел, Татарстан Республикасы, №155-156); 

 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 бүлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бүлек 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 түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
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дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән 

торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан 

Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр округында) 

төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге 

территориаль аерымланган структур бүлекчәсе;  

техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 

документларга кертелгән мәгълүматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) туры 

килмәүгә китергән хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата яки мондый 

хата), документлар нигезендә белешмәләр кертелгән документлардагы 

белешмәләргә туры килмәвен китергән хата (описка, басма, грамматик яки 

арифметик хата); 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорау аңлашыла 

(27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт 

бланкта (1нче кушымта) тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты   

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү исеме 

 

  

  

Ана (гаилә) капиталы акчаларын кулланып шәхси торак 

төзелеш объекты төзү (реконструкцияләү )  буенча төп 

эшләр башкаруны раслаучы документлар бирү  

 

  

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт күрсәтүче җирле 

үзидарә башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезләмә  

 

2.3. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләренең 

тасвирламасы 

Шәхси торак төзелеш объекты төзү (реконструкцияләү )  

буенча төп эшләрне башкаруны таныклау акты   

муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу турында хат 

  

2.4. Муниципаль хезмәт Муниципаль хезмәт күрсәтү  срогы гариза теркәлгәннән   
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күрсәтү срогы, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы оешмаларга 

мөрәҗәгать итү зарурлыгын 

исәпкә алып, туктатылу 

мөмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белән 

каралган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүне туктатып 

тору срогы 

соң 10 көн эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору каралмаган. 

 2.5. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен законнар һәм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү өчен кирәкле һәм 

мәҗбүри булган хезмәтләр, 

аларны алу ысуллары, шул 

исәптән электрон формада, 

аларны тапшыру тәртибе 

1)Гариза; 

  2)Шәхесне таныклаучы документлар; 

  3)Вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр 

гариза бирүче исеменнән вәкил эш итсә); 

   4) әгәр күчемсез милек бердәм дәүләт реестрында 

теркәлмәгән булса, хокук билгеләүче  документларның 

күчермәләре.    

Муниципаль хезмәт күрсәтүгә гариза бланкын  Башкарма 

комитетка шәхси мөрәҗәгате вакытында ала ала. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

 РФ ҖтК 

 

 РФ ҖК 



356 

 

нигезендә кирәкле 

документларның тулы 

исемлеге  

  

 

рәсми сайтында урнаштырылган.   

Гариза һәм кушымта документларны гариза язучы 

кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе буенча җибәрә ала: 

Шәхсән үзе (ышаныч кәгазе нигезендә гариза бирүче 

исеменнән эш йөртүче), 

Почта аша. 

Гариза һәм документларны мөрәҗәгать итүче  шулай 

ук көчәйтелгән квалификацияле электрон култамгасы 

салынган электрон документ рәвешендә гомуми 

кулланылыштагы      мәгълүмати- телекоммуникация 

челтәрләре, шул исәптән “Интернет” мәгълүмати- 

телекоммуникация челтәре һәм дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр Бердәм порталы аша җибәрә ала   

2.6 Дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булган 

һәм мөрәҗәгать итүче 

күрсәтергә хокуклы хезмәтләр 

күрсәтү өчен норматив 

хокукый актлар нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында 

түбәндәгеләр барлыкка килә: 

1) Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 

өземтә (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар 

турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматларны үз 

эченә алган)); 

 



357 

 

исемлеге, мөрәҗәгать 

итүчеләр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе; дәүләт 

органы, җирле үзидарә органы 

яисә әлеге документлар 

карамагында булган оешма 

 2) Төзелешкә рөхсәттәге мәгълүматлар.   

Гариза бирүче тәкъдим итәргә хокуклы 

документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе әлеге 

регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән. 

Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда аталган документларны таләп итү тыела. 

Мөрәҗәгать итүче югарыда күрсәтелгән 

мәгълүматларны үз эченә алган 

документларнытапшырмау гариза бирүчегә хезмәт 

күрсәтүдән баш тартуөч ен нигез булып тормый 

2.7.  Норматив хокукый 

актларда каралган очракларда 

килештерү хезмәт күрсәтү өчен 

таләп ителгән һәм муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган 

тарафыннан гамәлгә ашырыла 

торган дәүләт хакимияте 

органнары (җирле үзидарә 

органнары) һәм аларның 

структур бүлекчәләре 

Муниципаль хезмәт буенча килешү соралмый    
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исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигез 

булырдай сәбәпләрнең тулы 

исемлеге 

1) Документларның тиешле зат тарафыннан 

тапшырылмавы; 

 2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 

2.5 пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага өстәлеп бирелүче 

документларда аларның эчтәлеген бер төрле генә аңларга 

мөмкинлек бирмәүче алдан сөйләшенмәгән төзәтүләр,   

җитди бозылган урыннар бар; 

4) документларның тиешле органга тапшырылмавы 

 

2.9. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору яки 

бирүдән баш тарту өчен нигез 

булырдай сәбәпләрнең тулы 

исемлеге 

 

Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр 

каралмаган. Баш тарту өчен нигез: 

1) мөрәҗәгать итүче документларны тулы күләмдә 
тапшырмаган, яисә бирелгән гаризада һәм (яисә) 
документларда тулы булмаган һәм (яисә) дөрес булмаган 
мәгълүмат бар. 
2) Гариза бирүче документларында дөрес булмаган 
мәгълүматлар булу; 

3) Әгәр тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан 

үз инициативасы буенча тапшырылмаган булса, 
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муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм 

(яки) мәгълүмат булмавы турында таныклаучы 

ведомствоара соратуга дәүләт хакимияте органыннан, 

җирле үзидарә органыннан яисә дәүләт хакимияте 

органы, җирле үзидарә органы оешмасының ведомство 

карамагындагы органыннан җавап килү; 

 4) Шәхси торак төзелеш объекты төзү 

(реконструкцияләү ) буенча төп эшләрне башкаруны 

таныклау эшләре барышында эәләр тулы күләмдә 

башкарылмаган дип табылса; 

5) реконструкцияләү эшләрен тикшергәндә гомуми торак 

мәйданы артмый, яки Россия Федерациясе торак 

канунчылыгы нигезендә билгеләнә торган торак бина 

мәйданының (торак биналарның) исәпкә алу нормасына 

караганда да ким булуы ачыкланса 

2.10.  Дәүләт пошлинасын яисә 

хезмәт күрсәткән өчен алына 

торган башка түләүне алу 

тәртибе, күләме һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез күрсәтелә  

2.11. Хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле һәм мәҗбүри булган 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  
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хезмәт күрсәтүләр өчен түләү 

алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре, шул исәптән 

мондый түләү күләмен 

исәпләү методикасы турында 

мәгълүматны да кертеп 

2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында сорау 

биргәндә һәм мондый хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләрен алганда 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

  

2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең, шул исәптән 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркәү 

вакыты 

Гариза кергәннән соң бер көн эчендә 

 

 Электрон формада ял (бәйрәм) көнендә кергән 

мөрәҗәгать  ял (бәйрәм) көненнән соң килүче  эш 

көнендә теркәлә 

Установлен настоящим 

регламентом 

2.14. Муниципаль хезмәт күр-

сәтелә торган биналарга, гари-

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы һәм 

янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган 
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за бирүчеләрне көтү һәм кабул 

итү урынына, шул исәптән 

әлеге объектларның 

инвалидлар өчен үтемлелеген 

тәэмин итүгә, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендә, мондый хезмәтләр 

күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текст һәм 

мультимедияле мәгълүмату 

урнаштыру һәм 

рәсмиләштерүгә таләпләр 

биналарда, документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле 

җиһазлар, мәгълүмати стендлар белән башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (уңайлы 

керү-бинага чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, 

текст һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр 

өчен 

уңайлы урыннарда, шул  исәптән инвалидларның 

чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен 

мөмкин булуы һәм сыйфаты 

күрсәткечләре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул 

исәптән мөрәҗәгать итүченең 

вазыйфаи затлар белән үзара 

хезмәттәшлеге һәм аларның 

дәвамлылыгы, дәүләт һәм 

Хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт 

күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты булмау белән 

характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү һәм бирү 
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муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә Муниципаль хезмәт 

алу мөмкинлеге, Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүмат 

алу мөмкинлеге, шул исәптән 

мәгълүмати-коммуникацион 

технологияләр куллану белән 

дә 

чиратлары; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 

муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать 

итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 

хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән 

билгеләнә. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль 
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хезмәт күрсәткәндә, КФҮнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирүне, документлар кабул 

итүне һәм бирүне КФҮ белгече башкара. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында 

мәгълүмат мөрәҗәгать итүче тарафыннан сайтта, дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, 

КФҮләрдә алырга мөмкин. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, 

КФҮләрдә. 

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 
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дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм 

порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/) 



 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 

аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә, күпфункцияле 

үзәгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны 

башкару үзенчәлекләре 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау: 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен әзерләү; 

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен юллау. 

3.1.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы 

3 нче кушымтада күрсәтелгән. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында консультацияләр алу 

өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон почта аша мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр 

буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы һәм 

рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 
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3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә бүлеккә 

документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон почта яки 

Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада кергән 

гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра: 

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү; 

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта); 

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерү 

(документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда сызылган 

сүзләр, төзәтүләр булмау). 

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, муниципаль 

хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган документлар 

исемлеге күчермәсен тапшыру; 

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү; 

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү; 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган. 
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3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һәм 

документларны бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн эчендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

 3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һәм юнәлтү 

    3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша электрон 

формада түбәндәгеләрне сората: 

1) Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем өчен мөмкин булган 

мәгълүматларны үз эченә алган)); 

 2) Төзелешкә рөхсәттәге мәгълүматлар.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән сорау 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

 

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә ашырыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар 

(белешмәләр) буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 

башкалар буенча –  органга яки оешмага ведомствоара запрос кергән көннән 

биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр ведомствоара запроска җавап әзерләүнең 

һәм җибәрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе 
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Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар яки баш тарту 

турында хәбәрнамә. 

 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

 

3.5.1. Бүлек белгече әзерли: 

 

тапшырылган документларда булган мәгълүматларның дөреслеген тикшерү; 

  ана (гаилә) капиталы дәүләт сертификаты алган зат яки аның вәкаләтле 

вәкиле катнашында индивидуаль торак төзелеше объекты карауны оештыра.     

Карау вакытында объектны тикшерү һәм үлчәү булырга мөмкин.  

Карау нәтиҗәләре буенча тикшерү акты төзелә, вәкил яки мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан имзалана.   

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүче тарафыннан имзаланган 

тикшерү акты.    

3.5.2. Тикшерү нәтиҗәләре буенча бүлек Белгече тикшерү актын бирү яки 

бирүне  кире кагу турында карар кабул итә.    

Бирү турында карар кабул ителсә, тикшерү актын Башкарма комитет 

Җитәкчесенә раслауга юллый.   

Кире кагу карары кабул ителгән очракта:  

тикшерү актын   бирүне  кире кагу турында хат-хәбәрнамә әзерли;  

билгеләнгән тәртиптә  документ проектын килештерү процедураларын 

башкара; 

документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә имза куярга җибәрә. 

          Процедураның нәтиҗәсе: карар проекты. 

            3.5.3. Башкарма комитет Җитәкчесе карар проектын раслый һәм бүлеккә 

тапшыра. 
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     Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

         Процедураның нәтиҗәсе: расланган карар. 

3.5.4. Бүлек белгече : 

 карарны терки; 

гариза бирүчегә (вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулы белән с  я 

муниципаль  хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирүнең вакты турында хәбәр итә.    

  3.5.1.-3.5.4.   пунктчалары белән билгеләнә торган процедуралар пунктами,    

ведомствоара  запрослар килгәннән соң ике көйн эчендә башкарыла. 

Процедураның нәтиҗәсе:  гариза бирүчегә (вәкиленә) бирелгән  хәбәрнамә. 

 3.5.5. Бүлек белгече гариза бирүчегә (вәкиленә)  рәсмиләштерелгән тикшерү  

актын кул куйдырып тапшыра.    

          Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

      мөрәҗәгать итүче килгән көнне чират буенча 15 мин эчендә ; 

      баш тарту турында хат җибәрү - кул куелган көнне. 

           Процедураның нәтиҗәсе: тапшырылган акт яки  хәбәрнамә. 

 

3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.7.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать итәргә 

хокуклы. 

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган КФҮ эш 

регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.7.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар әлеге 

регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

 

3.8. Техник хаталарны төзәтү 
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3.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак бирелгән 

документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар. 

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда техник 

хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) тарафыннан 

шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша), яисә дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә. 

 

3.8.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү турында 

гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул ителгән һәм 

теркәлгән гариза. 

3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган 

документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә (вәкаләтле вәкилгә) 

төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилдән) техник хата 

булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә яки мөрәҗәгать итүчегә, 

бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим иткәндә, почта аша 

(электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар ачыкланганнан яки 

теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан соң, өч көн эчендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 
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4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 

ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 

башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 
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мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

 

 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Кайбыч муниципаль 

районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

 

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

челтҽре, Кайбыч муниципаль районының рҽсми сайты аша җибҽрелергҽ мҿмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
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хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 

җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 

тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ. 

Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала: 

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

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

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 

бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 1) шикаятьне, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн документларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, шулай ук 

башка рҽвешлҽрдҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 

 

 



 

Кушымта №1  

 

   

(муниципаль берәмлек җирле үзидарә органы исеме 

 

 

 

___________________________________________

_________________________ (алга таба – 

мөрәҗәгать итүче). 

(фамилия, имя, отчество, паспорт  , яшәү урыны буенча теркәлү,   

телефон) 

 

 

 

 

Ана (гаилә) капиталы акчаларын кулланып шәхси торак төзелеш объекты төзү 

(реконструкцияләү )  буенча төп эшләр башкаруны раслаучы документлар бирү 

турында 

ГАРИЗА 

 Сездән ана (гаилә) капиталы акчаларын кулланып шәхси торак төзелеш 

объекты төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкаруны раслаучы 

документлар бирүегезне сорыйм.   

Гаризага түбәндәге сканерланган документлар теркәлә: 

1)  шәхесне раслаучы документлар; 

2) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать итүче исеменнән 

вәкил эшли икән); 

3) әгәр күчемсез милек бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән булса, хокук 

билгеләүче  документларның күчермәләре. 
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Соратып алганда докуменларның күчерелмәләренең төп нөсхәләрен 

тапшырырга ризалык бирәм. 

    
 

 
 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 

 
РАСЛЫЙМ 

(җирле үзидарә  органы исеме) 

 

(таныклауны үткәрүче вәкаләтле зат) 

 

  

“  ”  20  ел 

Индивидуаль торак төзелеше объекты төзелеше буенча төп эәләрне башкаруны   

(фундаментны монтажлау, диварлар һәм түбәне төзү) яки индивидуаль торак 

төзелеше объекты   реконструкцияләү эшләрен башкаруны, алар нәтиҗәсендә  

үзгәртеп корылган    объектның  гомуми мәйданы Россия Федерациясе торак 

канунчылыгы нигезендә билгеләнә торган торак бина мәйданының (торак 

биналарның) исәпкә алу нормасына караганда да ким булмавын раслаучы    

АКТ 

  

   ( ав.) “  ”  20  ел 

капиталь  төзелеш  объекты (индивидуаль торак төзелеше объекты) 

 

(капиталь  төзелеш  объекты атамасы,  

 

 төзелеш адресы) 

 

(конструкцияләр атамасы: фундаментны монтажлау, диварлар һәм түбәне төзү, 

 

яки реконструкция буенча эшләр башкару) 

  застройщик  яки заказчы  (вәкиле) тур. мәгълүматлар  

(кирәклесе астына сызарга) 
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(фамилия, исем , отчество, 

 

Паспорт мәгълүматлары, яшәү урыны, телефон/факс) 

 

(вазыйфасы, фамилия, инициаллар, вәкаләтлек тур. документ реквизитлары    

 

  застройщик  яки заказчы  вәкиле булса 

Төзелешкә рөхсәттәге мәгълүматлар  (номер, бирү датасы,рөхсәт бирүче башкарма хакимият   

 

    органы яки бирле үзидарә  органы 

 

атамасы) 

Төзелешне башкаручы зат турында (төзелешне башкаручы зат вәкиле) 

(кирәклесе астына сызарга) 

 

(дәүләт теркәве таныклыгы номеры, бирү  датасы, ОГРН, ИНН, 

 

почта реквизитлары, телефон/факс –   юридик затларга; 

 

фамилия, исем, отчество, паспорт  мәгълүматлары, яшәү урыны, 

 

телефон/факс – для физик затларга  , килешү номеры, датасы) 

 

(вазыйфасы, фамилия, инициаллар, вәкаләтлек тур. документ реквизитлары)    

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

  застройщик  яки заказчы  вәкиле булса) 

шулай ук капиталь  төзелеш  объекты (индивидуаль торак төзелеше объекты) 

карауда катнашучы башка затлар   : 
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(вазыйфасы, фамилия, инициаллар, вәкаләтлек тур. документ реквизитлары )   

 

Әлеге акт шул хакта төзелде: 

1. Таныклауга түбәндәге конструкцияләр китерелде: 

(капиталь  төзелеш  объекты конструкцияләре кыскача характеристикасы) 

 

 

 

 

2. Башкарылган эшлр атамасы: 

2.1. Капиталь  төзелеш  объекты төзелеше буенча төп эшләр   

 

(конструкцияләр атамасы: фундамент монтажы , диварлар һәм түбәне төзү) 

 

 

 

 

2.2. Капиталь  төзелеш  объекты төзелеше буенча башкарылган эшләр   

 

(конструкцияләр атамасы: фундамент монтажы , диварлар һәм түбәне төзү) 

 

 

 

 

Капиталь  төзелеш  объекты реконструкциясе буенча башкарылган эшләр нәтиҗәсендә   үзгәртеп 

корылган    объектның торак бина мәйданының (торак биналарның) 

мәйданы кв. м га арта һәм  капиталь  төзелеш  объектын  эксплуатациягә тапшырганнан соң    

 

     кв. м. булырга тиеш. 

 

3. Даталар: 

Эшне башлау “  ”  20  ел 
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Эшне тәмамлау “  ”  20  ел 

4. Документ      нөсхәдә әзерләнгән. 

 

Кушымталар: 

 

 

 

 

 

 

5. Имзалар: 

Застройщик яки заказчы (  застройщик  яки заказчы вәкиле) 

   

(застройщик  яки заказчы Ф.И.А.и)  ( имза ) 

 

   

(застройщик  яки заказчы вәкиле  Ф.И.А.и  вазыйфасы)  (имза) 

Капиталь  төзелеш  объекты (индивидуаль торак төзелеше объекты)  карауда катнашучы башка затлар:    

   

(исеме, вазыйфасы, фамилия, инициаллар)  (имза) 

   

(исеме, вазыйфасы, фамилия, инициаллар)  (имза) 

   

(исеме, вазыйфасы, фамилия, инициаллар)  (имза) 

   

(исеме, вазыйфасы, фамилия, инициаллар)  (имза) 
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Кушымта №3. 

Татарстан Республикасы  
Кайбыч муниципаль районы 

 башкарма комитеты җитәкчесенә  
________________________ 

__________________________
______________                

____________________                                                                                                                                                            
 

Техник хатаны төзәтү турында гариза 
Сездән муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм: 
__________________________________________________________________ 
(Күрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

Язылган:___________________________________________________________ 
Дөрес мәгълүмат:_________________________________________________________ 
 

 Җибәрелгән хатаны төзәтүегезне сорыйм: 
Түбәндәге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгән 
очракта мондый карарны җибәрүегезне түбәндәге юл белән җибәрүегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибәрү юлы белән:_____________________ 
расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта аша түбәндәге адрес буенча: 
_________________________________________________________________ 

Шәхсән мәгълүматларны эшкәртүгә (муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында 
шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгәртү), 
куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси 
мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен 
кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) мин тәкъдим итә торган затның 
ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт 
күрсәтү максатларында алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, раслыйм. 
Минем шәхесемә кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгән мәгълүматлар 
дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның 
күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры 
килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дөрес 
мәгълүматлар күрсәтелгән. 
 Телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча 
сораштыруда катнашырга ризалык бирәм: _______________________. 
______________ _________________ ( ________________) 
 (дата) (имза) (Ф. И. О.) 

Кушымта 

(белешмә)  
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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 итүче 

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

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

Бүлек 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                          

2019е. 29 маендагы 254 

номерлы карарына     

  Кушымта №13 

  

Җирлекнең Генераль планыннан өземтә бирү  буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты 

  

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1.Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ  регламент (алга таба – 

Регламент)  Җирлекнең генераль планыннан өземтә  бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә стандарт һәм тәртипне билгели (алга таба- муниципаль хезмәт). 

 1.2. Муниципаль хезмәтне алучылар : физик һәм юридик затлар (алга таба - 

мөрәҗәгать итүче). 

1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның инфраструктур  үсеш 

бүлеге. (алга таба  - Бүлек). 

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

бульвар ур.,  7й. 

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

Эш графигы:  

Дүшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял көннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

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

Керү: шәхесне билгеләүче документ буенча. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълүмати – телекоммуникацион “Интернет” 

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

1.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча мәгълүматны алып була:  

1) Гариза бирүчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  мәгълүмати 

стендлар, стендта урнаштырылган мәгълүматлар 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 дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

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

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

www.gosuslugi.ru/); 

5)Башкарма комитетта (бүлектә): 

-  телдән мөрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

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

кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча мәгълүмат бүлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр түбәндәге законнар нигезендә күрсәтелә: 

29 декабрь, 2004нче ел 190нчы номерлы ФЗ Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексы   (алга таба-РФ ШтК) (3 январь 2005 нче ел 1нче номерлы Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, (1нче бүлек), 16 матдә); 

 

25 октябрь, 2001нче ел 136-ФЗ Россия Федерациясе Җир кодексы(алга таба- 

РФ ҖК) (29октябрь, 2001нче ел Россия Федерациясе законнары җыелмасы, №44, 

4147 матдә); 
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6нчы октябрь, 2003нче ел 131-ФЗ “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында” (алга таба- №131-ФЗ Федераль законы) 

(6нчы октябрь 2003нче ел, Россия Федерациясе законнары җыелмасы,№40, 3822 

матдә); 

 

27нче июль, 2010нчы ел №210-ФЗ “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында” Федераль законы (алга таба – №210-ФЗ Федераль 

законы) (2нче август 2010нчы ел, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, №31, 

4179 матдә); 

 

28нче июль 2004нче ел №45-ТРЗ “Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында” Татарстан Республикасы законы (алга таба- №45-ТРЗ ТР законы) (3нче 

август 2004нче ел, Татарстан Республикасы, №155-156); 

  

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 бүлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бүлек 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 түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән 

торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан 

Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр округында) 

төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге 

территориаль аерымланган структур бүлекчәсе;  

техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 

документларга кертелгән мәгълүматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) туры 
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килмәүгә китергән хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата яки мондый 

хата), документлар нигезендә белешмәләр кертелгән документлардагы 

белешмәләргә туры килмәвен китергән хата (описка, басма, грамматик яки 

арифметик хата); 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорау аңлашыла 

(27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт 

бланкта (1нче кушымта) тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты   

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр 

атамасы   

 Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү исеме 

 

  

  

Җирлекнең Генерал планыннан өземтә язып бирү 

 

 

   РФ ҖтК 

 

РФ ҖК 25-29 ст 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт күрсәтүче җирле 

үзидарә башкарма боеру 

органы атамасы 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Башкарма комитет турындагы 

Нигезләмә  

 

2.3. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләренең 

тасвирламасы 

Җирлекнең Генераль планыннан өземтә ике нөсхәдә 

әзерләнә, аларның берсе төзүчегә бирелә (аның 

вәкаләтле вәкиленә), икенчесе башкарма комитет 

архивында саклана  

 ГрК РФ; 

2.4. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү срогы, шул исәптән 

Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы гариза теркәлгәннән   
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муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы оешмаларга 

мөрәҗәгать итү зарурлыгын 

исәпкә алып, туктатылу 

мөмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белән 

каралган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүне туктатып 

тору срогы 

соң 6 көн эчендә. 

 2.5. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен законнар һәм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү өчен кирәкле һәм 

мәҗбүри булган хезмәтләр, 

аларны алу ысуллары, шул 

исәптән электрон формада, 

аларны тапшыру тәртибе 

нигезендә кирәкле 

документларның тулы 

1. Хезмәт күрсәтү турында гариза (1нче кушымта). 

 

2. Генераль планнан соралучы өлешнең урнашу урыны 

күрсәтелүче картографик материал 

Муниципаль хезмәт күрсәтүгә гариза бланкын  

Башкарма комитетка шәхси мөрәҗәгате вакытында ала 

ала. Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рәсми сайтында урнаштырылган.   

Гариза һәм кушымта документларны гариза язучы 

кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе буенча җибәрә ала: 

Шәхсән үзе (ышаныч кәгазе нигезендә гариза бирүче 

 РФ ҖтК 

 

 РФ ҖК 
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исемлеге  

  

 

исеменнән эш йөртүче), 

Почта аша. 

Гариза һәм документларны мөрәҗәгать итүче  шулай 

ук көчәйтелгән квалификацияле электрон култамгасы 

салынган электрон документ рәвешендә гомуми 

кулланылыштагы      мәгълүмати- телекоммуникация 

челтәрләре, шул исәптән “Интернет” мәгълүмати- 

телекоммуникация челтәре һәм дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр Бердәм порталы аша җибәрә ала   

2.6 Дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булган 

һәм мөрәҗәгать итүче 

күрсәтергә хокуклы хезмәтләр 

күрсәтү өчен норматив 

хокукый актлар нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

исемлеге, мөрәҗәгать 

итүчеләр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе; дәүләт 

Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган 

документларны тәкъдим итү соралмый 
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органы, җирле үзидарә органы 

яисә әлеге документлар 

карамагында булган оешма 

2.7.  Норматив хокукый 

актларда каралган очракларда 

килештерү хезмәт күрсәтү өчен 

таләп ителгән һәм муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган 

тарафыннан гамәлгә ашырыла 

торган дәүләт хакимияте 

органнары (җирле үзидарә 

органнары) һәм аларның 

структур бүлекчәләре 

исемлеге 

Муниципаль хезмәт буенча килешү соралмый    

2.8. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигез 

булырдай сәбәпләрнең тулы 

исемлеге 

1) Документларның тиешле зат тарафыннан 

тапшырылмавы; 

 2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 

2.5 пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага өстәлеп бирелүче 

документларда аларның эчтәлеген бер төрле генә аңларга 

мөмкинлек бирмәүче алдан сөйләшенмәгән төзәтүләр,   
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җитди бозылган урыннар бар; 

4) документларның тиешле органга тапшырылмавы 

2.9. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору яки 

бирүдән баш тарту өчен нигез 

булырдай сәбәпләрнең тулы 

исемлеге 

 

Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр 

каралмаган. Баш тарту өчен нигез: 

1) мөрәҗәгать итүче документларны тулы күләмдә 

тапшырмаган, яисә бирелгән гаризада һәм (яисә) 

документларда тулы булмаган һәм (яисә) дөрес булмаган 

мәгълүмат бар. 

  

2.10.  Дәүләт пошлинасын яисә 

хезмәт күрсәткән өчен алына 

торган башка түләүне алу 

тәртибе, күләме һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез күрсәтелә  

2.11. Хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле һәм мәҗбүри булган 

хезмәт күрсәтүләр өчен түләү 

алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре, шул исәптән 

мондый түләү күләмен 

исәпләү методикасы турында 

мәгълүматны да кертеп 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  
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2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында сорау 

биргәндә һәм мондый хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләрен алганда 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

  

2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең, шул исәптән 

электрон формасында гариза 

язучының соравын теркәү 

вакыты 

Гариза кергәннән соң бер көн эчендә 

 

 Электрон формада ял (бәйрәм) көнендә кергән 

мөрәҗәгать  ял (бәйрәм) көненнән соң килүче  эш 

көнендә теркәлә 

Установлен настоящим 

регламентом 

2.14. Муниципаль хезмәт күр-

сәтелә торган биналарга, гари-

за бирүчеләрне көтү һәм кабул 

итү урынына, шул исәптән 

әлеге объектларның 

инвалидлар өчен үтемлелеген 

тәэмин итүгә, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендә, мондый хезмәтләр 

күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текст һәм 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул  исәптән инвалидларның 

чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла 

 



 392 

мультимедияле мәгълүмату 

урнаштыру һәм 

рәсмиләштерүгә таләпләр 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен 

мөмкин булуы һәм сыйфаты 

күрсәткечләре, www. 

kaybici.tatarstan.ru шул 

исәптән мөрәҗәгать итүченең 

вазыйфаи затлар белән үзара 

хезмәттәшлеге һәм аларның 

дәвамлылыгы, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә Муниципаль хезмәт 

алу мөмкинлеге, Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгенең эш урыннарында, 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүмат 

алу мөмкинлеге, шул исәптән 

мәгълүмати-коммуникацион 

Хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт 

күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты булмау белән 

характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү һәм бирү 

чиратлары; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
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технологияләр куллану белән 

дә 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 

муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать 

итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 

хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән 

билгеләнә. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль 

хезмәт күрсәткәндә, КФҮнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирүне, документлар кабул 

итүне һәм бирүне КФҮ белгече башкара. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында 

мәгълүмат мөрәҗәгать итүче тарафыннан сайтта, дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, 

КФҮләрдә алырга мөмкин. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүче 
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тарафыннан сайтта алына ала www.mfc.tatarstan.ru дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, 

КФҮләрдә. 

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 үтәү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон 

формада административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак 

урнашкан эш урыннарында административ процедураларны башкару 

үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү; 

4) урында бинаны карау һәм актны рәсмиләштерү; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү. 

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

кушымтада күрсәтелгән.  

 

 3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү. 

 3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

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

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм 

күрсәтә. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар составы буенча консультацияләр, 

тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр алу рөхсәт. 

 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү. 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза тапшыра һәм әлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны бүлеккә тапшыра. Документлар ерактан торып эш урыны 

аша тапшырылырга мөмкин. Читтән торып эш урыннары исемлеге 4 нче санлы 

кушымтада китерелгән. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә 

электрон почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны 

теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итү алып баручы бүлек белгече : 

мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (Ышаныч Кәгазе буенча гамәлләр 

кылган очракта; 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

буйсынучылар, дәгъвалар, сызган сүзләр һәм башка тиешле төзәтүләр булмау). 

 

Искәрмәләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

     гаризаларны махсус журналда кабул итү һәм теркәү; 

     мөрәҗәгать итүчегә тапшырылган документларның күчермәләрен 

тапшыру, керә торган номерга бирелгән документларны кабул итү датасы, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакыты турындагы тамга белән; 
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    Башкарма комитет җитәкчесенә карап тикшерү өчен гариза җибәрү. 

    Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

    гаризалар һәм документлар кабул итү 15 минут эчендә; 

    гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү. 

          Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә карауга 

юнәлдерелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирүчегә кире 

кайтарылган документлар. 

         

         3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны 

билгели һәм гаризаны бүлеккә җибәрә. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң 

бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

 3.4.1. Бҥлек белгече алынган документлар нигезендҽ башкара: 

 гариза белҽн бергҽ бирелҥче документлардагы мҽгълҥматларны тикшерҥ; 

 ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҥ. 

 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бҥлек белгече 

генераль планнан ҿземтҽлҽр (алга таба – мотивациялҽнгҽн баш тарту) бирҥдҽн баш 

тарту проектын ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыра. 

 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаса, Бҥлек белгече 

тҥбҽндҽгелҽрне башкара: 

 генераль планнан ҿземтҽ проектын ҽзерлҽҥ; 

 генераль планнан ҿземтҽ проектын Бҥлек башлыгы белҽн килештерҥ. 
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Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар гариза кергҽн вакыттан алып бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураларның нҽтиҗҽсе:   Генераль планнан ҿземтҽ яки нигезле баш тартуның 

килештерҥгҽ юнҽлдерелгҽн проекты. 

 3.4.2. Бҥлек җитҽкчесе генераль планнан ҿземтҽ яки мотивлаштырылган баш 

тарту  проектын карый. 

 Искҽрмҽлҽр булмаган очракта генераль планнан ҿземтҽ яки нигезле баш тарту 

проектын килештерҽ. 

 Кимчелеклҽр булган очракта, генераль планнан ҿземтҽне  яки   мотивлаштырылган 

баш тарту проектын  тҿзҽтҥ ҿчен Бҥлек белгеченҽ кире кайтара. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: килештерелгҽн яисҽ эшлҽп бетерҥ ҿчен Бҥлеккҽ кире 

кайтарылган Генераль планнан ҿземтҽ яки мотивлаштырылган баш тарту проекты. 

  

3.4.3. Бҥлек белгече килешҥ процедурасы тҽмамланганнан соң, җирлекнең генераль 

планыннан ҿземтҽлҽр яки баш тарту проектын бланкта ике нҿсхҽдҽ бастырып 

чыгара һҽм Башкарма комитет җитҽкчесенҽ имзага җибҽрҽ. 

 Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 Ҽлеге процедураның нҽтиҗҽсе: раслауга җибҽрелгҽн җирлекнең Генераль 

планыннан ҿземтҽ проекты  яисҽ дҽлиллҽнгҽн баш тарту. 

3 4.4. Башкарма комитет җитҽкчесе авыл җирлегенең генераль планыннан 

ҿземтҽлҽргҽ  яисҽ дҽлиллҽнгҽн баш тартуга кул куя һҽм  гариза бирҥчегҽ бирҥ ҿчен 

бҥлеккҽ юллый. 

 Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: җирлекнең генераль планыннан ҿземтҽ яисҽ  бҥлеккҽ 

җибҽрелгҽн нигезле баш тарту. 

  

3.5. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ 

3.5.1. Бҥлек белгече: 
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 теркҽҥ журналында ҿземтҽне (ҿземтҽ бирҥдҽн баш тарту турында)  терки; 

гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн 

ҿземтҽне яисҽ ҿземтҽ бирҥдҽн баш тарту турында хатның бирҥ датасын һҽм вакытын 

хҽбҽр итҽ. 

 Ҽлеге подпункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар  Башкарма комитет җитҽкчесе 

тарафыннан документларны имзалау кҿнендҽ башкарыла. 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ. 

  

3.5.2. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) бирелгҽн ҿземтҽлҽр 

журналына кул куйдырып, рҽсмилҽштерелгҽн   ҿземтҽне   яки баш тарту сҽбҽплҽрен 

кҥрсҽтеп Ҿземтҽ бирҥдҽн баш тарту турында хатны бирҽ. 

 Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

ҿземтҽне яисҽ баш тарту турында хатны мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн   кҿнне  чират 

тҽртибендҽ 15 минут эчендҽ; 

     баш тарту турында хатны  почта аша җибҽрҥ ҽлеге Регламентның 3.5.3 

пунктчасында каралганча процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ, 

 Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн ҿземтҽ яки Ҿземтҽ бирҥдҽн баш тарту 

турында хат. 

  

3.6. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

 3.6.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен КФҤкҽ, КФҤнең еракта 

урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

 3.6.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 3.6.3. КФҤтҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге 

Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

          

 3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 
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3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн документта техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирҥче Бҥлеккҽ тапшыра: 

 техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 4); 

 гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн техник хаталы 

документ; 

 техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

 Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн документтагы белешмҽлҽрдҽ 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза гариза бирҥче тарафыннан (вҽкалҽтле 

вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге аша 

бирелҽ. 

 3.7.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гаризаны кабул итҽ,ҿстҽмҽ документлары белҽн терки һҽм аларны бҥлеккҽ 

тапшыра. 

 Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн Процедура гаризаны теркҽҥгҽ алганнан соң бер кҿн 

эчендҽ башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Бҥлек белгече каравына җибҽрелгҽн кабул ителгҽн һҽм 

теркҽлгҽн гариза. 

 3.7.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилдҽн) 

техник хата булган документның оригиналын алып, шҽхсҽн кул куйдырып 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ), тҿзҽтелгҽн документны тапшыра яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең 

адресына почта аша (электрон почта аша) Бҥлеккҽ хата киткҽн документның 

оригиналын алып килгҽн очракта документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

 Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хата ачыкланганнан яки 

телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хатасы турында гариза алынганнан 

соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 
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4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен тикшерҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылу буенча контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ 

ашырыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 

башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ бҥлек 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 

актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша 
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гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мамадыш муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн 

каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Кайбыч муниципаль 

районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан бирелгҽн 

документларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн 

баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

 

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

челтҽре, Кайбыч муниципаль районының рҽсми сайты аша җибҽрелергҽ мҿмкин 

(www.kaybici.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ 

җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 
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тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ. 

Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала: 

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять 

белдерелҽ торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, 

исеме; 

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

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

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

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

       3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

 5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы 

документларның кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып 

бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

 5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

 5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 1) шикаятьне, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул 

ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн документларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, шулай ук 

башка рҽвешлҽрдҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

 Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 

 

 



 

Приложения № 1 
 

_________________________________________  

(Муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы исеме) 

___________________________________________

_________________________ (алга таба – 

мөрәҗәгать итүче)  

 

(юридик затлар өчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, 

дәүләт теркәве турында мәгълүмат; физик затлар өчен-

фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мәгълүматлары, 

яшәү урыны буенча теркәлү, телефон) 

 

Җирлекнең Генераль планыннан ҿземтҽ бирҥ турында 

ГАРИЗА 

  

 Сездҽн тҥбҽндҽге адрес буенча җирлекнең Генераль планыннан ҿземтҽ 

ҽзерлҽвегезне ҥтенҽм: 

  _________________________________________________________________ 

 Гаризага Генераль планның соратып алына торган ҿлешенең урнашу урыны 

кҥрсҽтелгҽн картографик материалның кҥчермҽсен терким. Талҽп ителсҽ, кҥчермҽ 

алынган  документның тҿп нҿсхҽсен алып килҽчҽкмен.   

              

(дата)   (имза)     (ФИО)   
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Кушымта №2. 

Татарстан Республикасы  
Кайбыч муниципаль районы 

 башкарма комитеты җитәкчесенә  
________________________ 

__________________________
______________________                           

________________________                                                                                                                                                             
 

Техник хатаны төзәтү турында гариза 
Сездән муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм: 
____________________________________________________________________ 
(Күрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

Язылган:______________________________________________________________ 
Дөрес 
мәгълүмат:___________________________________________________________ 
 

 Җибәрелгән хатаны төзәтүегезне сорыйм: 
Түбәндәге документларны терким: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгән 
очракта мондый карарны җибәрүегезне түбәндәге юл белән җибәрүегезне 
сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибәрү юлы белән:_____________________ 
расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта аша түбәндәге адрес буенча: 
______________________________________________________________________ 

Шәхсән мәгълүматларны эшкәртүгә (муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында 
шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгәртү), 
куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси 
мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен 
кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) мин тәкъдим итә торган затның 
ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт 
күрсәтү максатларында алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, раслыйм. 
Минем шәхесемә кагылышлы, шулай ук минем турыда  кертелгән мәгълүматлар 
дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның 
күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры 
килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дөрес 
мәгълүматлар күрсәтелгән. 
 Телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү 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 итүче 

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

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

Бүлек 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 254 номерлы 

карарына кушымта  №14   

 

 

«Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүче мәгълүмат системасына урнаштыру 

өчен материаллар тапшыру» муниципаль хезмәтен күрсәтүнең административ 

регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1.    «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүче мәгълүмат системасына 

урнаштыру өчен материаллар тапшыру» муниципаль хезмәтен күрсәтүнең 

административ регламенты (алга таба - Регламент) шәһәр төзелеше эшчәнлеген 

тәэмин итүче мәгълүмат системасына мәгълүмат урнаштыру стандартлврын һәм 

тәртибен билгели.    

 . 1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кабул итҥчелҽр: юридик затлар. 

1.3. Муниципаль хезмҽтлҽр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан кҥрсҽтелҽ   (алга таба – Башком). 

Муниципаль хезмҽтлҽрне 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:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Ял, тҽнҽфес һҽм ашау вакытлары эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84370) 2-14-29.  

Керҥ: шҽхесне билгелҽҥче документ буенча.. 

1.3.2. Муниципаль районның мәгълүмати – телекоммуникацион “Интернет” 

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

1.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча мәгълүматны алып була:  
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1) Гариза бирүчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълүмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълүматлар 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 дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

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

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

www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бүлектә): 

-  телдән мөрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

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

кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча мәгълүмат бүлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр түбәндәге Федераль законнар нигезендә 

күрсәтелә: 

 Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы. 

  “Россия Федерациясендә Шәһәр төзелеше кодексын гамәлгә кертү турында” 

2004 елның 29 декабрендә кабул ителгән 191нче Федераль закон 

  “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән 131нче Федераль 

закон.  

 РФ Хөкүмәтенең “Шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмат белән тәэмин итү 

турында” 2006 елның 9 июнендә кабул ителгән 363нче карары. 

   РФ Төбәкләр үсеше министрлыгының  “Шәһәр төзелеше эшчәнлеген 

мәгълүмат системасы белән тәэмин итү буенча документлар раслау турында ” 2007 

елның 30 августында кабул ителгән 85нче карары. 

http://kaybici.tatarstan.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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  РФның “Дәүләт сере турында” 1993 елның 21 июлендә кабул ителгән 5485-

1нче законы. 

  РФ Хөкүмәтенең “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкләр һәм башкарма хакимиятнең федераль органнары, бюджеттан тыш дәүләт 

органнары, РФ субъектларының дәүләт власте органнары, җирле үзидарә 

органнары  арасында үзара хезмәттәшлек турында” 2011 елның 27 сентябрендә 

кабул ителгән 797нче карары. 

  РФ Хөкүмәтенең “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкләрнең эшчәнлеген оештыру тәртипләрен раслау турында” 2012 елның 22 

декабрендә кабул ителгән 1376нчы карары. 

  РФ Хөкүмәтенең “Торак төзелеше өлкәсендәге процедураларның тулы 

исемлеге турында” 2014 елның 30 апрелендә кабул ителгән 403нче карар. 

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 бүлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бүлек турында Нигезләмә); 

  16.02.2015 №б/н елның Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан расланган 

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

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и 

определения: 

дәүләти һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр күпфункцияле үзәгенең 

ераклашкан эш урыны – 2012 елның 22 декабрендә Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең “Дәүләти һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр күпфункцияле үзәкләре 

эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау турында” 1376 номерлы карары белән 

расланган дәүләти һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр күпфункцияле үзәкләре 

эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасы 

муниципаль районының (шәһәр округының) шәһәр яки авыл җирлегендә төзелгән 

дәүләти һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр күпфункцияле үзәгенең территория 

ягыннан аерымланган структура бүлекчәсе (офисы); 
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техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән 

һәм документка кертелгән (муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсенә) 

мәгълүматларга тәңгәл булмауга, алар нигезендә кертелгән мәгълүматларның 

документлардагы мәгълүматларга туры килмәвенә китерүче ялгыш (ялгышлык 

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

охшаш ялгышлыклар).  

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза дигәндә 

(алга таба – гариза) муниципаль хезмәт күрсәтү 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 Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүче 

мәгълүмат системасына урнаштыру өчен 

материаллар тапшыру 

РФ ШтК 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт күрсәтүче җирле 

үзидарәнең башкарма-боеручы 

органының исеме 

Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

Башкарма комитет турында 

Нигезләмә 

2.3. Муниципаль  хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау 

1. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүче 

мәгълүмат системасы мәгълүматлары белән 

белешмә. 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу турында 

карар 

РФ ШтК 

2.4 . Россия Федерациясенең 

законы буенча туктатылу 

мөмкинлеге каралган булса, 

Рөхсәт бирү, гариза биргән көнне кертеп, 5 көн 

эчендә башкарыла. Приостановление срока 

предоставления муниципальной услуги не 
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муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

вакыты туктатылган очракта, 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

вакыты, шул исәптән муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә катнашучы 

оешмага мөрәжәгать итү 

каралган. 

предусмотрено 

2.5. Закон яисә башка норматив 

хокукый актлар нигезендә 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең тулы документлар 

исемлеге, шулай ук муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле 

һәм мәҗбүри булган  хезмәтләр, 

дәгъва белдерүченең тиешле 

тәкъдиме, дәгъва белдерүче 

тапшыра торган ысуллар электрон 

формада, аларны бирү тәртибе. 

Гариза; 

  Шәхесне таныклаучы документлар; 

  Вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр 

гариза бирүче исеменнән вәкил эш итсә); 

  Әлеге мәгълүматларны биргән өчен түләүне 

раслаучы документ.   

Гариза һәм документлар берәр данәдә 

тапшырыла. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне алу өчен гариза 

бланкын мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка 

шәхсән мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. 
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Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм теркәлүче документлар мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан кәгазь йөрткечләрдә түбәндәге 

ысулларның кайсы да булса берсе белән 

тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин: 

шәхсән (мөрәҗәгать итүче исеменнән 

ышанычнамә нигезендә эш йөртүче зат 

тарафыннан); 

почта аша җибәрү. 

Гариза һәм документлар мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан шулай ук көчәйтелгән югары 

квалификацияле электрон култамга белән 

имзаланган электрон документ рәвешендә 

гомумфайдаланыла торган мәгълүмати 

телекоммуникация челтәре, шул исәптән Интернет 
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ТР МК ның 190 номерлы карарының 7 пункты  

мәгълүмати- телекоммуникация челтәре һәм 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм 

порталы аша да тапшырылырга (җибәрелергә) 

мөмкин 

2.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен норматив хокукый актлар 

нигезендә зарур булган дәүләт 

органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм бүтән оешмалар 

карамагындагы һәм мөрәҗәгать 

итүче тапшырырга хаклы 

документларның тулы исемлеге, 

шулай ук мөрәҗәгать итүчеләр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исәптән электрон 

Әлге  категориягә караган   документлар таләп 

ителми    
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формада, аларны тапшыру 

тәртибе; әлеге документлар алар 

карамагында булган дәүләт 

органы, җирле үзидарә органы 

яисә оешма 

2.7. Хокукый норматив актларда 

каралганча, муниципаль хезмәт 

күрсәтүне тәкъдим итүче, хезмәт 

күрсәтү өчен таләп ителә һәм 

орган тарафыннан тормышка 

ашырыла торган дәүләт 

хакимияте органнарының һәм 

аларның төзелешле 

бүлекчәләренең исемлеге. 

Килешү таләп ителми.  

2.8. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен зарури 

документларны кабул итүне кире 

кагу өчен нигезләрнең тулы 

1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

Тапшыру  

2)Тапшырылган документларның әлеге 

Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән 
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исемлеге документлар исемлегенә туры килмәве; 

3)Гаризада һәм гаризага теркәлгән 

документларда эчтәлекләрен бер мәгънәдә 

аңлатырга мөмкинлек бирмәүче искәртелмәгән 

төзәтүләр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне туктату яки кире 

кагуның тулы исемлеге нигезе 

Хезмәт күрсәтүне туктатуда нигез каралмаган. 

 Кире кагу өчен нигезләр:  

1) Дәгъвачы тарафыннан документларның тулы 

күләмдә бирелмәве яки бирелгән гаризаларда һәм 

документларда тулы һәм төгәл мәгълүматның 

бирелмәве; 

2) түләүне раслаучы документ бирелмәгән. 

 

2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен алынучы дәүләт 

МуниципальХ езмәт күрсәтү түләүле. 

Түләү күләме  : 

п.14 постановление ПРФ 

№363 

 

Методика 
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пошлинасы һәм бүтән түләүнең 

тәртибе, күләме һәм түләтү 

нигезе 

  ОМС тарафыннан ел саен билгеләнә : 

а) Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүче 

мәгълүмат системасының бер бүлегеннән  мәгълүмат 

бирелсә   -   1000 сум; 

б) ОМС тарафыннан ел саен билгеләнә : 

а) Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүче 

мәгълүмат системасының бер бүлегеннән  мәгълүмат 

күчермәсе бирелсә -100 сум 

 

 

2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен зарури һәм 

мәҗбүри булган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен алынучы 

түләүнең тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый түләүнең 

күләмен исәпләү методикасы 

турындагы мәгълүматны да 

Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 
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кертеп 

.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

һәм аның нәтиҗәсен алуның 

максималь вакыты 

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 

күрсәтелә торган биналарга, 

көтеп тору һәм мөрәҗәгать 

итүчеләрне кабул итү 

урыннарына, шул исәптән 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы 

система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, 

документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

мебель, мҽгълҥмат стендлары белҽн 

җиһазландырылган бина һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Инвалидларга муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

урынына тоткарлыксыз килҥ тҽэмин ителҽ 

(биналарга уңайлы керҥ-чыгу һҽм алар эчендҽ 
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Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль яклау 

турындагы законнары нигезендә 

күрсәтелгән объектларга 

инвалидлар өчен үтүне тәэмин 

итүгә, андый хезмәтләрне күрсәтү 

тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм 

мультимедиа мәгълүматын 

урнаштыруга һәм 

рәсмиләштерүгә 

кҥченҥ). 

Муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа 

мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ уңайлы 

урыннарда урнаштырыла, шул исҽптҽн 

инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен 

исҽпкҽ 

алып. 

2.15. Муниципаль хезмәтнең 

мөмкинлеге һәм сыйфат 

күрсәткечләре , шул исәптән 

муниципаль хезмәт 

күрсәтелгәндә мөрәҗәгать 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен 

мөмкинлеге (доступность) күрсәткечләре булып 

тора: 

-Бүлек бүлмәсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җәмәгать транспорты үтәрлек 
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итүченең вазыйфаи затлар 

белән үзара элемтәсе саны һәм 

аларның дәвамлылыгы, 

муниципаль хезмәтне дәүләти 

һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә, дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу мөмкинлеге, 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

барышы хакында мәгълүмат алу 

мөмкинлеге, шул исәптән 

мәгълүмати-коммуникация 

зонада булуы; 

-белгечләрнең , шулай ук мөрәҗәгать 

итүчеләрдән документлар кабул итүне гамәлгә 

ашыра торган бүлмәләрнең кирәкле санда булуы; 

-мәгълүмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  

челтәрендәге мәгълүмат ресурсларында 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүматның булуы; 

-инвалидларга бүтәннәр белән бер үк 

дәрәҗәдә хезмәтләр алырга комачаулаучы 

киртәләрне җиңәргә ярдәм итү; 

-КФҮ аша муниципаль хезмәт турында 

консультация алу, муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында гариза бирү, муниципаль хезмәт 
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технологияләрен кулланып.   нәтиҗәсен алу; 

- мәгълүмат стендларында, муниципаль 

районның “Интернет” челтәрендәге 

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

Республикасының дәүләти һәм муниципаль  

хезмәтләрнең Бердәм порталында муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында шәхси 

кабинет 

аша электрон рәвештә гариза бирү, муниципаль 

хезмәт күрсәтү барышы турында мәгълүмат алу, 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу 

мөмкинлеге. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфаты 
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түбәндәгеләрнең булмавы белән характерлана: 

-мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул 

итү һәм бирүдә чиратларның; 

- муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мөрәҗәгать итүчеләргә карата 

нәзакәтсезлегенә, илтифатсызлыгына 

шикаятьнең. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсен 

алганда 

муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның 
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һәм мөрәҗәгать итүченең бер мәртәбә үзара 

элемтәсе фаразлана. Элемтәнең дәвамлылыгы 

регламент белән тәгаенләнә. 

Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) 

муниципаль хезмәт күрсәткәндә консультацияне, 

документларны алу-бирүне КФҮ белгече гамәлгә 

ашыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышы турында 

мәгълүматны мөрәҗәгать итүче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дәүләти 

һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҮ тә алырга мөмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

үзенчәлекләре 

Электрон формада муниципаль хезмәт алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итү бүлмәсе аша яки Татарстан Республикасының 
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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. 
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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 күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәтләр күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә 

ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гаризаны кабул итү һәм теркәү; 

3)муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү; 

4) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү.  

3.1.2.   Муниципаль хезмәт күрсәтү  тәртибе Блок-схемасы  кушымта №2 да 

бирелә . 

 

3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультация алу өчен Бүлеккә шәхсән, телефон буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хаклы. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәткәр   тапшырыла торган документларның составы, 

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

тутыруда булышлык күрсәтә. 

Әлеге пунктта тәгаенләнгән процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать иткән 

көндә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һәм рөхсәт алуның башка сораулары буенча консультацияләр. 
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3.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Гариза бирүче шәхсән, ышанычлы зат аркылы яки КФҮ, КФҮ нең 

ераклашкан эш урыны аша муниципаль хезмәт күрсәтү турында язма гариза бирә 

һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендә Бүлеккә документларын тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон рәвештә Бүлеккә 

электрон почта буенча яисә Интернет-кабул итү бүлмәсе аша җибәрелә. Электрон 

рәвештә кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

3.3.2. Бүлекнең гаризаларны кабул итүне алып баручы белгече гамәлгә 

ашыра: 

гариза бирүченең шәхесен аныклауны; 

гариза бирүченең вәкаләтләрен тикшерүне (ышанычнамә буенча гамәл 

кылу 

очрагында); 

әлеге Регламентның 2.5 пунктында күздә тотылган документларның булуын 

тикшерүне; 

тапшырылган документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

(документлар күчермәләренең тиешенчә рәсмиләштерелүе, документларда 

кырып төзәтүләрнең, өстәп язуларның, сызылган сүзләрнең һәм искәртелмәгән 

бүтән төзәтүләрнең булмавын) тикшерүне. 

Замечаниеләр булмаган очракта Бүлек белгече гамәлгә ашыра: 

гаризаны кабул итүне һәм аны махсус журналда теркәүне ; 

гариза бирүчегә тәкъдим ителгән документларны алу турында 

документларны кабул итү датасы турында билге куеп, бирелгән керү номеры 

белән, муниципаль хезмәтне үтәүнең датасың һәм вакытын күрсәтеп опись 

күчермәсентапшыруны. 

гаризаны карау өчен Башкарма комитет җитәкчесенә җибәрүне. 

Документларны кабул итүне кире кагу өчен нигез булган очракта Бүлекнең 
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документлар кабул итүне алып баручы белгече гаризаны теркәү өчен 

каршылыклар булу турында гариза бирүчегә хәбәр итә һәм документларны кабул 

итүне кире кагу 

өчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язма рәвештә аңлатып 

документларны аңа кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

15 минут эчендә гаризаны һәм документларны кабул итү; 

гариза кергән вакыттан бер көн эчендә гаризаны теркәү. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза, 

Башкарма 

комитет җитәкчесе каравына җибәрелгән яки мӛрәҗәгать итүчегә кире 

кайтарылган  документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны тәгаенли 

һәм гаризаны Бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура гаризаны теркәгән вакыттан бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.4. 3.4. Муниципаль хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү .    

3.4.1.   Орган   белгече Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүче мәгълүмат 

системасында   информациянең булуын тикшерә.   

Мәгълүмат  булмаса,   письма об ое в предоставлении муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә  отказ турында хат проекты әзерли.   (далее – письмо об отказе). 

Мәгълүмат  булса, сорала торган мәгълүмат турында белешмә әзерли.   

Әзер документ проектын килештерү өчен Бүлек башлыгына юллый.    

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турындагы гаризалар кергҽннҽн ҽлеге Регламентның 3.3.3 пунктчасындагы 

процедуралардан   соң,  ике  кҿн  эчендҽ башкарыла,    . 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: документ проектын килештерҥ ҿчен Бҥлек 

башлыгына юллау.   

3.4.2. Бҥлек башлыгы Начальник документ проектын килештерҽ һҽи 

Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ имзаларга юллый.    

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ имзаларга 

юлланган документ проекты.   

3.4.3. Башкарма комитет Җитҽкчесе   документны имзалый      һҽм Бҥлеккҽ 

җибҽрҽ.   

  3.4.2 – 3.4.3пунктчаларында билгелҽнгҽн  процедуралар Регламентның 

3.4.1   пунктчасындагы процедуралардан   бер кҿн эчендҽ башкарыла.   

Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган  документ.   

 

3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен тапшыру  

3.5.1. Бүлек белгече: 

- гариза бирүчене ( аның вәкилен) муниципаль хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсе 

турындагы (рәсмиләштерелгән рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүне кире кагу) хатның 

көнен, вакытын, гаризада күрсәтелгәнчә, элемтә ысулы ярдәмендә хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура алдагы процедура тәмамланган 

көннән алып, бер көн эчендә тормышка ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: белешмә яки отказ турында хат бирү.   

 

3.6. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү. 

3.6.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ кә, КФҮ нең 

ераклашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хаклы 

 3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ нең билгеләнгән тәртиптә 

расланган эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.8.3. Муниципаль хезмәт алуга КФҮ тән документлар килеп ирешкәндә 

процедуралар әлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендә гамәлгә 

ашырыла. 

Муниципаль хезмәтнең нәтиҗәсе КФҮ кә җибәрелә. 

 3.7. Техник хаталарны төзәтү 
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3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган документта техник хата 

барлыгы беленгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче Бҥлеккҽ тҽкъдим итҽ: 

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

-муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелгҽн 

техник хаталы документ; 

-техник хата булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия булган документлар. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган документта кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматлардагы техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче 

(вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн яисҽ почта аша тапшырыла (шул исҽптҽн 

электрон почтаны файдаланып), яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

Бердҽм порталы яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең кҥпфункцияле 

ҥзҽге аша. 

3.7.2. Документлар кабул итҥгҽ җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ 

турындагы гаризаны кабул итҽ, теркҽлгҽн документлары белҽн гаризаны терки 

һҽм Бҥлеккҽ тапшыра.  

Ҽлеге пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн процедура гаризаны теркҽгҽн вакыттан 

соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн, теркҽлгҽн һҽм Бҥлек белгеченҽ 

карауга җибҽрелгҽн гариза. 

3.7.3.  Бҥлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе 

булып торган документка тҿзҽтҥлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 

3.6 пунктында кҥздҽ тотылган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм тҿзҽтелгҽн 

документны гариза бирҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) шҽхсҽн кул куйдырып 

тапшыра. 

Шуның белҽн бергҽ гариза бирҥчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилдҽн) техник хата 

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

гариза бирҥчегҽ техник хаталы документның оригиналын Бҥлеккҽ тапшырганда 

документны алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн тҽгаенлҽнгҽн процедура техник хата беленгҽннҽн соң 

яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынучы заттан гариза 

кергҽннҽн соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган (җибҽрелгҽн) 

документ. Процедура, гариза теркҽлгҽннҽн соң беркҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла.   
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4. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә контроль тәртибе һәм формалары 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгына һәм сыйфатына контроль 

мөрәҗәгать итүчеләрнең хокуклары бозылуын ачыклау һәм бетерүне, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлүенә тикшерүләр уздыруны, 

җирле үзидарә органнары вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) карарлар әзерләүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешенә контроль формалары булып 

торалар: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү 

һәм килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектка виза салу тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә уздырылучы делопроизводствоны алып баруны 

тикшерүләр; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларын үтәүгә билгеләнгән тәртиптә 

контроль тикшерүләр үткәрү. 

Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарәнең ярты еллык һәм еллык эш 

планнары нигезендә гамәлгә ашырылырга тиешле) һәм планнан тыш булырга 

мөмкин. Тикшерүләрне үткәргәндә муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

бөтен 

сораулар да (комплекслы тикшерү) яисә гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате 

буенча сорау каралырга мөмкин. 

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә 

ашыру максатларында һәм карарлар кабул иткәндә Башкарма комитет 

җитәкчесенә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмә тәкъдим 

ителә. 

4.2.  Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар 

белән 

тәгаенләнгән гамәлләр эзлеклелеген үтәүгә агымдагы контроль Башкарма 

комитет җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, муниципаль 
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хезмәт күрсәтү буенча эшне оештыруга җаваплы кеше, шулай ук инфраструктура 

үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

  4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затларның исемлеге 

җирле үзидарә органының структура бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм 

вазыйфаи регламентлар белән тәгаенләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр йомгаклары буенча мөрәҗәгать итүчеләрнең 

хокуклары бозылулар беленгән очракта гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендә җавапка тартылалар. 

4.4. Гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләрен үзвакытында карамаган өчен 

җирле үзидарә органы җитәкчесе җаваплы була. 

Җирле үзидарә органының структура бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) 

әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрне 

үзвакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы була. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә (гамәлгә ашырыла) 

торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмаган) өчен вазыйфаи затлар һәм бүтән 

үзидарәлек хезмәткәрләре Закон тәртибендә билгеләнгән җаваплылыкны тота. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары ягыннан контроль муниципаль хезмәт күрсәткәндә Башкарма 

комитет 

эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка чаклы карау мөмкинлеге 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 

күрсәтүдә катнашучы хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) карата судка кадәрге тәртиптә Башкарма комитетка яисә 

муниципаль берәмлек Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Гариза бирүче шикаять белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин, шул исәптән 

түбәндәге очракларда: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең запросын 

теркәү срогын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3)мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актлары тарафыннан тәкъдим итү яисә гамәлгә ашыру каралмаган 

документлар яки мәгълүматларны яисә гамәлләр кылуны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында тапшыру каралган документларны кабул итүне кире кагу;  

5) федераль законнар һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары  

һәм бүтән норматив хокукый актлары, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында кире кагуга нигезләр күздә тотылмаган булуга карамастан, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу;  

6) муниципаль хезмәт күрсәтүдә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында күздә тотылмаган түләүне таләп итү;  

7)Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документлардагы җибәрелгән 

хата һәм ялгышларны төзәтүне кире кагуы яисә андый төзәтүләрнең билгеләнгән 

срогын бозу;  
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8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирүнең 

срогын яисә тәртибен бозу;  

9) федераль законнарда һәм аларга туры китереп кабул ителгән Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 

һәм бүтән норматив хокукый актлары, муниципаль районның норматив хокукый 

актларында муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатуга нигезләр күздә тотылмаган 

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

  

  

10) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны баштагы 

кабул итүдәге кире кагуда юклыгы һәм (яки) дөрес түгеллеге күрсәтелмәгән 

документларны муниципаль хезмәт күрсәтүдә , 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль 

законның 7 маддәсе 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан гайре, 

мөрәҗәгать итүчедән таләп итү. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

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

шикаять бирү шул очракта мөмкин, әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять бирелә торган күпфункцияле үзәккә тиңдәшле муниципаль 

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

маддәсенең 1.3 өлеше белән тәгаенләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән 

булса.  

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган җитәкчесенең карарына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

карата шикаять язма рәвештә кәгазь йөрткечтә яки электрон рәвештә бирелә.               

Шикаять почта, КФҮ аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрен, Кайбыч муниципаль районының рәсми сайтын 

(http://kaybici.tatarstan.ru/), Татарстан Республикасының дәүләти һәм муниципаль 

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

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

файдаланып җибәрелергә, шулай ук мӛрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә 

кабул ителергә мөмкин. 
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5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югарырак торган органга 

(ул булса) кергҽн шикаять теркҽлгҽн кҿненнҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ 

каралырга тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

документларны кабул итҥдҽ яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм ялгышларны 

тҿзҽтҥдҽ кире кагуына карата шикаять яисҽ андый тҿзҽтҥлҽр срогын бозуга карата 

шикаять очрагында – аны теркҽгҽннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.4. Шикаять тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ алырга тиеш:  

1) хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи 

затының яки карарлары һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять 

бирелҽ торган муниципаль хезмҽткҽрнең исемен;  

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

булганда), тору урыны турында мҽгълҥматларны – физик затның яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең исеме, урнашу урыны турында мҽгълҥматларны – юридик затның, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҥ ҿчен контакт телефоны номерын 

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

адресын;    

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять бирелҽ 

торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында мҽгълҥматларны; 

 4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле 

(гамҽл кылмавы) белҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең риза булмавына нигез булып торган 

дҽлиллҽр.  

5.5. Шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре шикаятькә теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятьтә теркәлгән 

документларның исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре түбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә:   

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны кире 

кагу, документларда җибәрелгән хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүченең 

акчаларын кире кайтару   формасында  ; 

2) шикаять канәгатьләндерү кире кагыла.   

Мондый карар кабул ителгәннең икенче көненнән дә соңга калмыйча 

мөрәҗәгать итүчегә бу турыда язма формада яки аның теләге буенча электрон хат 

формасында шикаятьне карау нәтиҗәләрен аңлатып хат юллана.    

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
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муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мөрәҗәгать итүчегә 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законның 11.2 маддәсенең 8 

өлешендә күрсәтелгәнгә таянып бирелә торган җавапта муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә беленгән бозуларны кичекмәстән бетерү максатларында 

муниципаль хезмәт күрсәтүче Башкарма комитет   тормышка ашырылучы 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук күрсәтелгән уңайсызлыклар өчен 

кичерү сорала һәм муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатларында мөрәҗәгать 

итүчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.   

 5.8. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле дип табылу очрагында 

мөрәҗәгать итүчегә җавапта муниципаль хезмәт күрсәткәндә беленгән бозуларны 

кичекмәстән бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан тормышка 

ашырылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук күрсәтелгән 

уңайсызлыклар өчен кичерү сорала һәм муниципаль хезмәт күрсәтүне алу 

максатларында мөрәҗәгать итүчегә кылу зарур булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълүмат күрсәтелә. 

           5.9. Шикаятьнең канәгатьләндерелергә тиешле түгел дип табылу очрагында 

мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре хакында дәлилле 

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

мәгълүмат 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 

 

   

________________________________________________________ 

муниципаль берәмлекнең 

 

җирле үзидарә органының исеме 

 ________________________________дан (тан)  

_____________________________ (алга таба – 

гариза бирүче). (  юридик   затларга -  тулы атамасы, оештыру-

хокукый формасы, дәүләт теркәве турында мәгълүмат;  физик 

затларга   - (фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт, тору урыны 

буенча 

теркәлү мәгълүматлары, телефон)) 

 

 

 

Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүче мәгълүмат системасыннан 

мәгълүматлар бирү турында    

ГАРИЗА. 

 

 ___________________ Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүче 

мәгълүмат системасыннан мәгълүматлар бирүегезне сорыйм. 

Гаризага сканерланган түбәндәге документлар теркәлә: 

1) Шәхесне таныклаучы документлар; 

2)Вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать итүче 

исеменнән вәкил эш итсә). 

 Сораган очракта әлеге сканерланган документларның      оригиналларын 

китерергә вазыйфа алам. 
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(дата)  имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районының  

Башкарма комитеты җитәкчесенә 

__________________________ 

 

техник хаталарны төзәтү буенча гариза. 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытында  җибәрелгән хаталар турында хәбәр 

итәм__________________________________________________________________ 

(хезмәт күрсәтү төре) 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибәрелгән техник хаталарны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

нәтиҗәсе булган документка тиешле үзгәрешләрне кертүегезне сорыйм.  

Түбәндәге дркументларны куям: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны төзәтү буенча гариза кире кагылган очракта шундый 

карарны җибәрүегезне сорыйм: 

электрон документны түбәндәге E-mail адресы буенча:_______; 
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дөрес күчермәне кәгазь формада почта аша түбәндәге адреска: 

________________________________________________________________. 

Үз ризалыгымны бирәм һәм шулай ук үземнең шәхси мәгълүматларымны 

(җыю, системага алу, туплау, саклау, дөресләү (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату 

(шулай ук тапшыру), блокировкалау, персональ мәгълүматны юк итү, шулай ук 

(башка гамәлләрне) муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында персональ 

мәгълүматны эшкәртү өчен башка гамәлләрне, шул исәптән автоматлаштырылган 

режимда муниципаль хезмәтләр күрсәтү максатында муниципаль хезмәтне 

күрсәтүче орган нигезендәге карарны кабул итүне кертәм. 

Түбәндәгене раслыйм: гаризадагы минем шәхескә кагылган һәм шулай ук 

минем тарафтан бирелгән мәгълүматлар дөрес. Гаризага беркетелгән 

документлар (документ күчермәләре) Россия Федерациясе законнары 

тарафыннан каралган таләпләргә туры килә, гаризаны тапшырган вакытта 

документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматны бирә.  

Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын бәяләүне сораштыруда 

катнашуга үз ризалыгымны түбәндәге телефон буенча бирәм: 

_______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)  (Ф.И.О.)



 

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 итүче 

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

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

Бүлек 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    

2019е. 29 маендагы 254 номерлы карарына     

Кушымта 15 

 

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 
2.  

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) җир эшлҽрен башкаруга ордер бирҥ буенч муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ (алга таба – муниципаль хезмҽт) стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

 

1.2. Муниципаль хезмҽттҽн файдаланучылар: физик затлар (алга таба – гариза 

бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмәтләр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан күрсәтелә   (алга таба – Башкарма 

комитет). 

Муниципаль хезмәтләрне башкаручы – Башкарма комитетның территориаль 

үсеш бүлеге. (алга таба  - Бүлек). 

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

бульвар ур.,  7й. 

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

Эш графигы:  

Дүшәмбе – җомга: 8.00 – 17.00 

Шимбә, якшәмбе: ял көннәре. 

Ял, тәнәфес һәм ашау вакытлары эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

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

Керү: шәхесне билгеләүче документ буенча.. 
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1.3.2. Муниципаль районның мәгълүмати – телекоммуникацион “Интернет” 

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

1.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча мәгълүматны алып була:  

1) Гариза бирүчеләр Башкарма комитет бинасында урнаштырылган  

мәгълүмати стендлар, стендта урнаштырылган мәгълүматлар 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 дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

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

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

www.gosuslugi.ru/); 

5 Башкарма комитетта (бүлектә): 

-  телдән мөрәҗәгать – шәхси яки телефоннан; 

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

кәгазьдә, электрон почта аша. 

1.3.4 Муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча мәгълүмат бүлек белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һәм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәтләр түбәндәге Федераль законнар нигезендә 

күрсәтелә: 

2001 елныӊ 25 октябрендәге 136-ФЗ санлы Россия Федерациясе Җир кодексы 

(алга таба – РФ ҖК) (РФ Законнар җыентыгы, 29.10.2001, № 44, 4147 м.); 

 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 (1 

өлеш), 5498 м.); 

 



443 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 

131-ФЗ санлы Федераль закон) (РФ Законнар җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 м.); 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ санлы Федераль 

закон) (РФ Законнар җыентыгы, 02.08.2010, № 31, 4179 м.); 

 

«Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» 

Россия Федерациясе төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре (алга таба – СНиП 

2.07.01-89); 

 

«Халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналар һәм корылмаларга 

керү мөмкинлеге» Россия Федерациясе төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре (алга 

таба – СНиП 35-01-2001); 

 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

июлендәге 45-ТРЗ санлы ТР Законы (алга таба – 45-ТРЗ санлы ТР  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 бүлек турында расланган 

нигезләмәсе; (алга таба – бүлек 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 түбәндәге атама һәм билгеләмәләр файдаланыла: 
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ордерны бирү дигәндә җир һәм төзелеш эшләре башкаруга ордерны бирү, 

озайту һәм ябу, инженерлык челтәрләрен һәм коммуникацияләрен сузу һәм тышкы 

төзекләндерү элементларын бозуга бәйле эшләр аңлашыла; 

җир кишәрлеге – җир өслегенең чикләре федераль законнар нигезендә 

билгеләнгән бер өлеше; 

җир һәм төзелеш эшләре – биналар, җир асты һәм җир өсте инженерлык 

челтәрләре, корылмалар, гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына бүлеп 

бирелгән полосалар чикләрендә юл катламнары, тышкы төзекләндерү 

элементларын бозуга бәйле башка күчемсез милек объектлары төзегәндә, 

реконструкцияләгәндә җир эшләрен (шул исәптән авария-торгызу) башкару; 

ордер – җир һәм төзелеш эшләрен башкаруга хокук бирүче документ;   

инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр – җир асты һәм җир өсте 

челтәрләре, ачык һәм ябык канализация трассалары, электр, җылылык, газ, су белән 

тәэмин итү, элемтә челтәрләре, электротранспорт, электротранспорт элемтә 

челтәрләре, шулай ук алардагы корылмалар. 

техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән 

һәм документка кертелгән (муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсенә) 

мәгълүматларга тәңгәл булмауга, алар нигезендә кертелгән мәгълүматларның 

документлардагы мәгълүматларга туры килмәвенә китерүче ялгыш (ялгышлык 

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

охшаш ялгышлыклар).  

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

Федераль законның 2 маддәсе 2 пункты, 27.07.2010 ел). Гариза Башкарма комитет 

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү стандартына 

таләп исеме 

Муниципаль хезмәт күрсәтү стандартына таләп исеме Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме 

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

исеме 

 

 

 

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү 

   

 

 РФ ШтК; 

РФ ҖК 

Кагыйдәләр   

2.2. Муниципаль хезмәтне 

турыдан-туры күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

исеме 

 

 

 

 Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

 БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау 

 

  

1. Җир эшләрен башкаруга ордер. 

 

2. Ордерда эшләр җитештерү срогын озайту 

турында билге. 

  

РФ ШтК; 
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3. Ордерда җир эшләрен тәмамлау һәм 

төзекләндерү эшләрен башкару турында билге. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту 

турында карар. 

 

  

РФ ҖК 

 

 2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

срогы 

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты (ордер бирү) 

гариза бирү көнен дә кертеп 13 көн. 

 

Ордерны яңадан рҽсмилҽштерҥ, гариза бирҥ кҿнен 

дҽ кертеп, җиде кҿн эчендҽ. 

Ордерны ябу, гариза бирҥ кҿнен дҽ кертеп, җиде 

кҿн эчендҽ. 

Инженерлык коммуникациялҽренең авария-

торгызу эшлҽре белҽн бҽйле җир эшлҽрен бер кҿн 

эчендҽ башкаруга ордер бирҥ. 

Ордерны ҿч кҿн эчендҽ озайту турында билге 3 кҿн 
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эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган. 

2.5. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен закон чыгаручы 

яки бүтән норматив хокукый 

актлар нигезендә зарури 

документларның, шулай ук 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен 

кирәкле һәм мәҗбүри булган 

мөрәҗәгать итүче тәкъдим 

итәргә тиешле хезмәтләрнең, 

аларны мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан алу, шул исәптән 

электрон рәвештә алу, аларны 

бирү ысулларының тулы 

I. Ордер алу өчен тәкъдим ителә: 

 

1. Җир һәм төзелеш эшләре башкаруга, 

инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләре 

һәм тышкы төзекләндерү элементларын бозу 

белән бәйле эшләргә ордер алу өчен гариза. 

 

2. Ордерны рәсмиләштерү өчен шәхесне яки 

юридик зат вәкиленең вәкаләтләрен раслаучы 

документлар. 

 

3. Заказчы, эш җитештерүче һәм төзекләндерүне 

торгызучы оешма исеменнән гариза биргән затның 

вәкаләтләрен раслый торган документ. 

 

4. Заказчы һәм төзелеш оешмасы җитәкчелеге 

тарафыннан расланган эшләрне җитештерү 

РФ ШтК; 

 

РФ ҖК 
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исемлеге (төзелешнең дәвамлылыгы нормалары буенча) һәм 

бозылган юл катламын, яшел утыртмаларны һәм 

башка төзекләндерү элементларын тулысынча 

торгызу графигы. 

 

5. Инженерлык челтәрләре билгеләнгән 

топографик сурәт (М 1:500), инженерлык 

коммуникацияләре трассаларын карау буенча 

бәяләмә. 

 

6. Тирәнлеге 0,3 метрдан арткан очракта, 

объектларныӊ урнашу урыны (вакытлыча яки 

даими коймалар һәм киртәләр, төзелеш 

урманнарын һәм стационар каланчаларны, шәһәр 

инфраструктурасы элементлары, төрле 

материалларны, конструкцияләрне, 

җайланмаларны урнаштыру) билгеләнгән 

топографик сурәт. 

 

7. Ордер рәсмиләштерүне таләп итә торган 

эшләрне башкару өчен подряд килешүе күчермәсе, 
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(эш подрядчы оешма көче белән башкарылганда), 

төзекләндерү эшләрен башкаруга (асфальт 

катламын торгызу) подряд килешүе күчермәсе. 

 

8. Торгызылган юл катламының сыйфатын 

контрольдә тоту буенча эшләр башкаруга махсус 

лаборатория белән төзелгән килешү, яшерен 

эшләр актының күчермәсе (әгәр эшләр машиналар 

йөрү өлешендә барса). 

 

9. Махсус (проект) оешма тарафыннан эшләнгән 

һәм Россия Эчке эшләр министрлыгының Юл 

хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе бүлеге 

белән килештерелгән транспорт чаралары һәм 

җәяүлеләр юл хәрәкәтен оештыру схемасы (алга 

таба – Россия ЭЭМ идарәсенеӊ ЮХИДИ  бүлеге). 

 

10. Билгеле бер эш төренә (төрләренә) 

инженерлык эзләнүләр, проект документларын 

әзерләү, капиталь төзелеш объектларын төзү, 

реконструкцияләү, капиталь ремонтлау буенча 
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рөхсәт күчермәсе. 

 

11. Төзекләндерү объектын биш ел дәвамында 

кабат торгызу өчен гарантия йөкләмәсе. 

 

12. Объектта юридик затны тәкъдим итү хокукы 

белән җаваплы зат (прораб) билгеләү турында 

приказ. 

 

13. Объектта төзекләндерү өчен җаваплы зат 

билгеләү турында приказ. 

 

14. Территорияне төзекләндерү турында килешү 

күчермәсе (әгәр төзекләндерү эшләр башкаручы 

тарафыннан башкарылмаса). 

 

15. Шәһәрнең тарихи өлешендә эшләр 

башкарганда - заказ бирүчедән подрядчы оешмада 

эшләрне билгеләнгән вакытта тәмамларга 
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мөмкинлек бирү өчен төзелеш материаллары булу 

турында гарантия хаты. 

 

II. Инженерлык коммуникацияләренең авария-

торгызу ремонты белән бәйле җир эшләре 

башкаруга ордерны рәсмиләштерү өчен тәкъдим 

ителә: 

 

- эшләр башкаруныӊ тулы географик адресы белән, 

авария-торгызу эшләрен башкарган өчен җаваплы 

башкаручыны, эшләрне башкару срокларын 

күрсәтеп  җитәкче имзалаган ордер алу турында 

хат. 

 

Оешма авария турында телефонограмма 

(факсограмма) җибәрү белән бер үк вакытта, бер 

тәүлек эчендә авария хәлендәге эшләр башкаруга 

ордер рәсмиләштерергә тиеш. 

 

Кичке һәм төнге вакытта, ял һәм бәйрәм 
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көннәрендә авария хәлендәге эшләрне башкару 

ордерны якындагы эш көнендә рәсмиләштерү 

шарты белән рөхсәт ителә; 

 

- инженерлык челтәрләре билгеләнгән һәм 

коммуникацияләрнең зыян күргән урыннарын 

күрсәтеп Генераль план күчермәсе (М 1:500); 

 

- инженерлык коммуникацияләренең зыян килү 

урыннарын билгеләү турында махсуслаштырылган 

лаборатория бәяләмәсенең күчермәсе; 

 

- торгызылган юл катламының сыйфатын 

контрольдә тоту буенча эшләр башкаруга махсус 

лаборатория белән төзелгән килешү, яшерен 

эшләр актының күчермәсе (әгәр эшләр машиналар 

йөрү өлешендә, тротуарда барса); 

 

- челтәрләрне чикләү акты (баланста тотучы акты), 

әгәр оешма челтәр компаниясе булмаса; 
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- төзекләндерү объектын биш ел дәвамында кабат 

торгызу өчен гарантия йөкләмәсе; 

 

- махсус (проект) оешма тарафыннан эшләнгән һәм 

Россия Эчке эшләр министрлыгының Юл хәрәкәте 

иминлеге дәүләт инспекциясе бүлеге белән 

килештерелгән транспорт чаралары һәм җәяүлеләр 

юл хәрәкәтен оештыру схемасы; 

 

- ордерны рәсмиләштерү хокукына ышанычнамә. 

 

III. Ордерны озайту өчен тәкъдим ителә: 

 

- электән бирелгән ордерныӊ оригиналы; 

 

- яңа чорга эш графигы; 
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- башкарылган һәм төгәлләнмәгән эш күләмен 

күрсәтеп үткәрелә торган эшләргә эш сызымы; 

 

- Россия Эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ 

идарәсе белән кабат килештерү турында документ 

(асфальт катламын бозганда һәм юл йөрү өлешен 

һәм тротуарны япканда). 

 

Элек тапшырылган документларның гамәлдә булу 

срогы чыккан очракта (ышаныч кәгазе, подряд 

килешүе һ.б.) мөрәҗәгать итүче аларны ордерны 

озайтканда озайтырга һәм күрсәтергә тиеш. 

 

IV. Ордерны ябу өчен тәкъдим ителә: 

 

- ирекле формада гариза. Гариза эшләр башкаруга 

өч көн кала бирелә; 

 

- ордерныӊ оригиналы; 
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- торгызылган юл катламының сыйфатын 

контрольдә тоту буенча эшләр башкаруга махсус 

лаборатория белән төзелгән килешү, яшерен 

эшләр актының күчермәсе (әгәр эшләр машиналар 

йөрү өлешендә, тротуарда барса); 

 

- казу эшләре белән бәйле рәвештә җимерелгән 

төзекләндерү элементларын һәм юлларны торгызу 

буенча эшләрне арадаш кабул итү акты; 

 

- тышкы төзекләндерү элементларын бозуга 

бәйле эшләрне һәм төзекләндерү эшләрен кабул 

итү акты. Әлеге актка заказчы, подрядчы, Россия 

Эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ идарәсе, 

комитет вәкилләре кул куя 

2.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен норматив хокукый актлар 

нигезендә зарур булган дәүләт 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына: 

 

1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш 

бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына 

теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана 

алырлык белешмҽлҽр булган). 

 



456 

 

органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм бүтән оешмалар 

карамагындагы һәм мөрәҗәгать 

итүче тапшырырга хаклы 

документларның тулы 

исемлеге, 

шулай ук мөрәҗәгать итүчеләр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе; әлеге 

документлар алар 

карамагында булган дәүләт 

органы, җирле үзидарә органы 

яисә оешма 

 

2) төзелешкә рөхсәттә булган мәгълүматлар 

2.7. Аларны килештерү 

(муниципаль хезмәт күрсәтүче 

Җир асты инженер коммуникацияләре, 

корылмалар, шулай ук җир кишәрлекләре 

хуҗалары булган кызыксынган оешмалар белән 
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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 

2.8. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен зарури 

документларны кабул итүне 

кире кагу өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге 

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге 

регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән 

документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган 

документларда төзәтүләр, аларның эчтәлеген 

төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә торган җитди 

хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 
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2.9. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктату яки кире кагу 

өчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Баш тарту өчен нигезләр: 

Ордер бирү 

1)  документлар тулы күләмдә түгел, йә 

тапшырылган гаризада һәм (яки) документларда 

тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган мәгълүмат 

бар; 

2) тиешле документ мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан үз инициативасы буенча 

тапшырылмаган очракта, ведомствоара запроска 

дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле 

үзидарә органы ведомство карамагындагы 

оешманың муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы 

турында җавабы килү; 

3) элегрәк алынган ордер буенча җир эшләре 

үткәргәннән соң бозылган төзекләндерүне торгызу 

буенча йөкләмәләрне үтәмәү. 

 

Җир кишәрлеге дәүләт (муниципаль) милегенә 

керми. 
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Ордерны ябу. 

Эшләрне тәмамлаганнан соң бозылган 

төзекләндерүне кире кайтармау 

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 

күләмен исәпләү методикасы 

турындагы мәгълүматны да 

Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми.  
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кертеп  

 

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 

күрсәтелә торган биналарга, 

көтеп тору һәм мөрәҗәгать 

итүчеләрне кабул итү 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы 

система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, 

документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 

мебель, мҽгълҥмат стендлары белҽн 

җиһазландырылган бина һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Инвалидларга муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
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урыннарына, шул исәптән 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль яклау 

турындагы законнары 

нигезендә 

күрсәтелгән объектларга 

инвалидлар өчен үтүне тәэмин 

итүгә, андый хезмәтләрне 

күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм 

мультимедиа мәгълүматын 

урнаштыруга һәм 

рәсмиләштерүгә 

урынына тоткарлыксыз килҥ тҽэмин ителҽ 

(биналарга уңайлы керҥ-чыгу һҽм алар эчендҽ 

кҥченҥ). 

Муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа 

мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ уңайлы 

урыннарда урнаштырыла, шул исҽптҽн 

инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ 

алып. 

2.15. Муниципаль хезмәтнең 

мөмкинлеге һәм сыйфат 

күрсәткечләре , шул исәптән 

муниципаль хезмәт 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен 

мөмкинлеге (доступность) күрсәткечләре булып 

тора: 

-Бүлек бүлмәсенең Кояшлы бульвар урамының 
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күрсәтелгәндә мөрәҗәгать 

итүченең вазыйфаи затлар 

белән үзара элемтәсе саны һәм 

аларның дәвамлылыгы, 

муниципаль хезмәтне дәүләти 

һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә, дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу мөмкинлеге, 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

барышы хакында мәгълүмат алу 

мөмкинлеге, шул исәптән 

мәгълүмати-коммуникация 

7 йортында урнашып җәмәгать транспорты 

үтәрлек зонада булуы; 

-белгечләрнең , шулай ук мөрәҗәгать 

итүчеләрдән документлар кабул итүне гамәлгә 

ашыра торган бүлмәләрнең кирәкле санда булуы; 

-мәгълүмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  

челтәрендәге мәгълүмат ресурсларында 

дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүматның булуы; 

-инвалидларга бүтәннәр белән бер үк 

дәрәҗәдә хезмәтләр алырга комачаулаучы 

киртәләрне җиңәргә ярдәм итү; 

-КФҮ аша муниципаль хезмәт турында 

консультация алу, муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында гариза бирү, муниципаль хезмәт 
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технологияләрен кулланып.   нәтиҗәсен алу; 

- мәгълүмат стендларында, муниципаль 

районның “Интернет” челтәрендәге 

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

Татарстан 

Республикасының дәүләти һәм муниципаль  

хезмәтләрнең Бердәм порталында муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дәүләти һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында шәхси кабинет 

аша электрон рәвештә гариза бирү, муниципаль 

хезмәт күрсәтү барышы турында мәгълүмат алу, 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу 

мөмкинлеге. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфаты 

түбәндәгеләрнең булмавы белән характерлана: 
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-мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул 

итү һәм бирүдә чиратларның; 

- муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мөрәҗәгать итүчеләргә карата 

нәзакәтсезлегенә, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсен 

алганда муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи 

затның һәм мөрәҗәгать итүченең бер мәртәбә 

үзара 

элемтәсе фаразлана. Элемтәнең дәвамлылыгы 

регламент белән тәгаенләнә. 
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Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) 

муниципаль хезмәт күрсәткәндә консультацияне, 

документларны алу-бирүне КФҮ белгече гамәлгә 

ашыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышы турында 

мәгълүматны мөрәҗәгать итүче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дәүләти 

һәм муниципаль хезмәтләрнең Бердәм 

порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҮ тә алырга мөмкин. 

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 
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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 башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) гариза бирүчеләргә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү; 

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү. 

 

  

 

Ордер бирү 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра: 

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү; 

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта); 

 

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау). 

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру; 

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү. 
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Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында 

хәбәр итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире 

кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү; 

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү; 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.  

 

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората: 

1) күчемсез милек бердәм дәүләт реестрыннан күчемсез милек объектына 

теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләрдән өземтә; 

2) төзелешкә рөхсәттәге белешмәләрне. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында гариза кергән вакыттан алып бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла.. 

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар. 



470 

 

 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

 

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә 

ашырыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар 

(белешмәләр) буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 

калган тәэмин итүчеләр буенча-ведомствоара запрослар кергән көннән алып 

биш көн эчендә, әгәр ведомствоара сорауга җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең 

башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый 

актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар 

(мәгълүматлар) яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече: 

гаризага теркәлгән документлардагы мәгълүматларны тикшерә; 

әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече килештерүдән нигезле баш тарту проектын әзерләүне гамәлгә ашыра (алга 

таба-нигезле кире кагу). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек 

белгече: 

җир асты инженерлык коммуникацияләре, корылмалар, шулай ук җир 

кишәрлекләре хуҗасы булган кызыксынучы оешмалар белән килештерә; 
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бүлек башлыгына җир эшләрен башкаруга  ордерны кул кую өчен   тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар 

кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки бүлек башлыгына 

кул куюга бирелгән җир эшләрен башкаруга ордер. 

3.5.2. Бүлек башлыгы җир эшләрен башкаруга ордерны рәсмиләштерә һәм 

кызыксынган оешмалар белән килештерә яки дәлилләнгән баш тартуга кул куя һәм 

бүлек белгеченә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң дүрт көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки җир эшләре 

башкаруга ордер. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә рәсмиләштерелгән ордер бирә яки почта аша дәлилләнгән 

кире кагуны җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү – 15 минут эчендә, чират тәртибендә, 

мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

дәлилләнгән кире кагуны почта аша җибәрү – кул куелган көнне. 

 

Процедураларның нәтиҗәсе: җир эшләрен башкаруга бирелгән ордер яки 

почта аша җибәрелгән кире кагу. 
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Ордерны яңадан рәсмиләштерү 

 

3.7. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.7.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

3.8. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.8.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

 

3.8. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.8.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра. 
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Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.8.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра: 

 

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү; 

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта); 

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерү; 

 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау). 

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру; 

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү. 

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында 

хәбәр итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире 

кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү; 

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү; 
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Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган 

3.8.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.9. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

 

3.9.1. Бүлек белгече: 

гаризага теркәлгән документлардагы мәгълүматларны тикшерә; 

әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече килештерүдән нигезле баш тарту проектын әзерләүне гамәлгә ашыра (алга 

таба - нигезле кире кагу). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек 

белгече: 

җир асты инженерлык коммуникацияләре, корылмалар, шулай ук җир 

кишәрлекләре хуҗасы булган кызыксынучы оешмалар белән килештерә; 

бүлек башлыгына җир эшләрен башкаруга  ордерны кул кую өчен   тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар 

кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки бүлек башлыгына 

кул куюга бирелгән җир эшләрен башкаруга ордер. 
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  Бүлек башлыгы җир эшләрен башкаруга ордерны рәсмиләштерә һәм 

кызыксынган оешмалар белән килештерә яки дәлилләнгән баш тартуга кул куя һәм 

бүлек белгеченә җибәрә. 

 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң дүрт көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки җир эшләрен 

башкаруга ордер. 

 

3.10. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

 

3.10.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә рәсмиләштерелгән ордер бирә яки почта аша дәлилләнгән 

кире кагуны җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү – 15 минут эчендә, чират тәртибендә, 

мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

дәлилләнгән кире кагуны почта аша җибәрү – кул куелган көнне. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җир эшләре башкаруга бирелгән ордер яки 

почта аша җибәрелгән кире кагу. 

 

Ордерны ябу 

 

3.11. Гариза бирүчегә консультация бирү 

 

3.11.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 
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Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

 

3.12. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.12.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

 

3.12.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

 

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү; 

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта); 

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау). 

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 
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- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру; 

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү. 

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында 

хәбәр итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире 

кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү; 

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү; 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган 

 

3.12.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.13. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.13.1. Бүлек белгече: 

гаризага теркәлгән документлардагы мәгълүматларны тикшерә; 

әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 
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Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече килештерүдән нигезле баш тарту проектын әзерләүне гамәлгә ашыра (алга 

таба-нигезле кире кагу). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек 

белгече: 

җир асты инженерлык коммуникацияләре, корылмалар, шулай ук җир 

кишәрлекләре хуҗасы булган кызыксынучы оешмалар белән килештерә; 

 

бүлек башлыгына җир эшләрен башкаруга  ордерны кул кую өчен   тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар 

кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки бүлек башлыгына 

кул куюга бирелгән җир эшләрен башкаруга ордер. 

 

3.13.2. Бүлек башлыгы җир эшләрен башкаруга ордерны рәсмиләштерә һәм 

кызыксынган оешмалар белән килештерә яки дәлилләнгән баш тартуга кул куя һәм 

бүөлек белгеченә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң дүрт көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки җир эшләрен 

башкаруга ордер. 

3.14. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.14.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә рәсмиләштерелгән ордер бирә яки почта аша дәлилләнгән 

кире кагуны җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү – 15 минут эчендә, чират тәртибендә, 

мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

дәлилләнгән кире кагуны почта аша  җибәрү – кул куелган көнне. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: җир эшләре башкаруга бирелгән ордер яки 

почта аша җибәрелгән кире кагу. 

 

3.15. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.15.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

3.15.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

3.15.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3-3.13 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

 

3.16. Техник хаталарны төзәтү 

3.16.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар. 

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк 

аша бирелә. 

 

3.16.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

 

3.16.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 

тора: 
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1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору. 

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин. 

 

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 
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Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла 

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

муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге 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 хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ Башкарма комитетка, муниципаль берҽмлек 

Советына шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу; 

 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч  муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белҽн каралмаган документларны талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч  муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белҽн каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту; 

5) Федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Кайбыч муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ алу;  

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш 
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тартуы яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта, КФҤ аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ Кайбыч муниципаль районының рҽсми сайты, Татарстан Республикасы 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчене шҽхси кабул итҥ 

вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган 

вазыйфаи затының мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн яисҽ 

җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуына яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнеӊ 

билгелҽнгҽн срогын бозуга шикаять биргҽн очракта – аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш 

эш кҿне эчендҽ. 

 

5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмау) шикаять белдерелҽ торган 

хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче орган вазыйфаи затының яисҽ 

муниципаль хезмҽткҽрнең исеме; 

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мҽгълҥмат, шулай ук 

элемтҽ ҿчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һҽм җавап бирҥ ҿчен почта адресы; 

 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмҽткҽрнең карары 

һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽнне раслаучы дҽлиллҽр. 

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

кҥчермҽлҽре теркҽлергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятькҽ теркҽлеп бирелҽ торган 

документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмҽт алучы тарафыннан имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет Җитҽкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

1) шикаятьне канҽгатьлҽндерҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн 

чыгару, хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн 

ялгышлык һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рҽвешлҽрдҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

5.8. Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар, кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче 
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кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8.1. Шикаять тиешле дҽрҽҗҽдҽ канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган 

очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченеӊ  ҽлеге маддҽнең 8 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн җавабында, 

дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне 

кичекмҽстҽн бетерҥ максатында, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче орган, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган, кҥпфункцияле ҥзҽк яки ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсе 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмалар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган 

гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

гафу ҥтенелҽ һҽм алга таба гамҽллҽр турында (аларны мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ дҽҥлҽт 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу максатында кылырга кирҽк) мҽгълҥмат 

кҥрсҽтелҽ. 

5.8.2. Шикаять мҿрҽҗҽгать итҥченеӊ  ҽлеге маддҽнең 8 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн 

җавабында тиешле дҽрҽҗҽдҽ канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре ачыкланса, шикаятьлҽр карау 

буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 



 

Кушымта  №1 

 

 

В   

(муниципаль берәмлек җирле  

 

үзидарә органы исеме ) 

 

___________________________________________

________________________(алга таба  -дәгъвачы). 

(оешманың исеме, адресы (урнашкан урыны) 

 – юридик затлар өчен, фамилиясе, исеме, атасының исеме,  

яшәү урыны - шәхси эшмәкәрләр һәм физик затлар өчен) 

 

  

җир эшлҽре башкаруга ордер бирҥгҽ 

ГАРИЗА 

 

Җир эшләре башкаруга килешеп ордер бирүегезне сорыйм 

  

(  объект атамасы, адресы) 

Заказчы   

(    заказчы оешмасы исеме) 

    

( башкарылачак эш төрләре) 

Эшләр     20 __е.  «__» ______  20 __е.  «__» ______  кадәр алып барылачак. 

  

Эшләрне башкаруга җаваплы  булып   

тора. 

 ( вазыйфасы, фамилия, исем, атасы исеме, телефоны) 
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Гаризага түбәндәге сканерланган документлар теркәлә: 

1. Ордер рәсмиләштерүченең шәхесен  билгеләүче документлар. 

2. Заказчы исеменнән заявканы имзалаган зат вәкаләтләрен раслаучы зат.   

3. Заказчы һәм төзелеш оешмасы җитәкчелеге белән расланган эшләр башкару 

графигы   (төзелеш дәвамлылыгы   нормалары буенча): бозылган юл өслеген, 

яшеллекне, төзекләндерүнең башка элементларын төзекләндерү.  Кышкы вакытта 

башкарылган эшләр графигында юл төзекләндерүнең эшләр тәмамлангач һәм юллар 

утыргач башкарылу срогы күрсәтелә.    

4. Инженер челтәрен күрсәтеп топосъемка күчермәсе  __________     (М 1:500),   

инженер  коммуникацияләре  трассасын  карау буенча бәяләмә. 

5. Объектлар урнашу урыннарын күрсәтеп,  топосъемка күчермәсе  (М 1:500) 

_________   

6. Ордер рәсмиләштерүне таләп итүче эшләр башкару килешүе күчермәсе    (эшләр 

подрядчы оешма көчләре белән башкарылса), юлларны төзекләндерү эшләре килешүе 

күчермәсе (асфаль  өслекне). 

7.  Төзекләндерелгән юл катламы тыгызлыгын тикшерүче  махсус  лаборатория 

белән төзелгән   килешү  күчермәсе (эшләр зур юлда алып барылса). 

8.   Махсус (проект) оешма тарафыннан башкарылган һәм юл куркынычсызлыгы 

Дәүләт  инспекциясе бүлеге белән килештерелгән транспорт  чаралары һәм җәяүлеләр   

юл хәрәкәтен оештыру   схемасы . 

9. Капиталь  төзелеш  объектлары куркынычсызлыгына тәэсир итүче  төзелеш, 

реконструкция, объектлары  капиталь  төзелеш капиталь  ремонты проект  

документациясен әзерләү белән бәйле  инженер  эзләүләре таныклыгы күчермәсе 

10.   Деформация һәм утыру булса, биш ел эчендә яңадан төзекләндерү буенча  

гарантияле йөкләмә (төзекләндерүнең тышкы элементларын бозуны торгызу белән 

бәйле эшләргә кушымта). 

11.   Объектта юридик затны күрсәтүче хокукы булган җаваплы затны (прорабны)  

билгеләү турында приказ. 
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12. Объектта төзекләндерү буенча  җаваплы затны    билгеләү турында приказ.   

13.   Территорияне төзекләндерү турында килешү күчермәсе (төзекләндерүне эш 

башкаручы үзе башкармаса). 

14. Эшләр тарихи урында башкарылса,   заказчыдан эшне срогында төгәлләү өчен 

җитәрлек күләмдә      материаллар булу хакында  гарантияле хат.    

II. Инженер  коммуникацияләре  авария-төзекләндерү ремонт эшләре белән бәйле 

җир эшләре  ордеры рәсмиләштерү өчен: 

- авария-төзекләндерү ремонт эшләре өчен вазыйфаи затны, эш срогын да 

күрсәтеп, географик   (адреслы) урыны турында язылган, эш урынының ордер алу 

турында җитәкче имзалаган хат. 

Авария телефонограммасы (факсограмма) җибәрү белән бервакытта  аварияне 

төзүтүче оешма, бер тәүлек эчендә  Комитетта авария эшләре башкаруга  ордер 

рәсмиләштерергә тиеш. 

Кичке һәм төнге вакытта, ял һәм бәйрәм көннәрендә эшләрне Комитетта ордер 

рәсмиләштергән очракта  якындагы эш көнендә башкарырга рөхсәт ителә; 

-коммуникация бозылу урынын, инженер  челтәрләрен күрсәтеп,  Генераль  план  

күчермәсе _________   (М 1:500)  ; 

- махсус лабораториянең  инженер коммуникациясе бозылган урын турындагы 

бәяләмәсе күчермәсе; 

- Төзекләндерелгән юл катламы тыгызлыгын тикшерүче  махсус  лаборатория 

белән төзелгән  килешү күчермәсе.   (эшләр юлда башкарылса); 

- оешма челтәрле компания булмаса, чикләү акты; 

- деформация һәм утыру булса, биш ел эчендә яңадан төзекләндерү буенча  

гарантияле йөкләмә; 

- махсус (проект) оешма тарафыннан башкарылган һәм юл куркынычсызлыгы 

Дәүләт  инспекциясе бүлеге белән килештерелгән транспорт  чаралары һәм җәяүлеләр   

юл хәрәкәтен оештыру   схемасы; 

- ордер рәсмиләштерү хокукына ышанычнамә. 

III.  ордерны озынайту өчен  : 
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- алдан алынган  ордер оригиналы; 

- яңа эш чорына; 

- башкарылган һәм төгәлләнмәгән эшләрнең сызымы; 

- юл куркынычсызлыгы Дәүләт  инспекциясе бүлеге белән янәдән килештерелгән 

транспорт  чаралары һәм җәяүлеләр   юл хәрәкәтен оештыру   схемасы   

Алдан алынган   документларның срогы үтсә, яңаларын түкъдим итәргә.  

(доверенность,   подряд килешүе һ.б.)   

IV.   Ордерны ябу өчен: 

- ирекле формада гариза. Эш төгәлләнгәнче өч көн алдан бирелә; 

- ордер оригиналы; 

- Төзекләндерелгән юл катламы тыгызлыгын тикшерүче  махсус  лаборатория 

бәяләмәсе (эшләр юлда һәм  тротуарда башкарылса); 

- эшләрне кабул итүнең арадаш акты; 

- Бозылган юл өслеген, яшеллекне, төзекләндерүнең башка элементларын 

төзекләндерүне кабул итү  акты. Әлеге  акт   заказчы, подрядчик , юл куркынычсызлыгы 

Дәүләт  инспекциясе бүлеге, (эшләр юлда һәм  тротуарда башкарылса), Комитет , 

администрация, район  Башкарма комитеты, тарафыннан имзалана _________ 

Соратып алганда докуменларның күчерелмәләренең төп нөсхәләрен тапшырырга 

ризалык бирәм. 

    
 

 
 

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

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенә 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза. 

 

____________________________________________муниципаль хезмәт 

 (күрсәтелгән хезмәтнең исеме) 

күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм. 

Язылган:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дөресе:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___ 

Җибәрелгән техник хатаны төзәтүне һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булып 

торган документка тиешле үзгәрешләрне кертүне үтенәм. 

Түбәндәге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 
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Техник хатаны төзәтү турында гаризаны кире кагу хакында карар 

кабул 

иткән очракта андый карарны җибәрүне үтенәм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибәрү ярдәмендә; 

почта аша кәгазь йөрткечтә расланган күчермә рәвешендә түбәндәге адрес 

буенча:  

__________________________________________________________________ 

Үземнең, шулай ук минем тарафтан тәкъдим ителә торган затның 

персональ мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системага салу, туплау, саклау, 

аныклау (яңарту, үзгәртү), файдалану, тарату (шул исәптән тапшыру), 

мөстәкыйльлеген бетерү, блокадалау, персональ мәгълүматларны юкка чыгару, 

шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында персональ мәгълүматларны 

эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтү 

максатларында муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан алар нигезендә 

карарлар кабул итүне дә кертеп автоматлаштырылган режимда эшкәртүгә риза 

булуны раслыйм. 

Әлеге гариза белән раслыйм: гаризадагы минем шәхескә һәм минем 

тарафтан тәкъдим ителүче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбәндә 

кертелгән мәгълүматлар дөрес. Гаризага теркәлгән документлар 

(документларның күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән 

билгеләнгән таләпләргә туры киләләр, гаризаны бирү моментына бу 

документлар чын һәм дөрес мәгълүматларны үз эчләренә алалар. 

Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфаты буенча    ___________    

телефоны буенча сораштыруда катнашуга үземнең 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 итүче 

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

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

Бүлек 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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