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 Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген бушлай  куллануга 

тапшыру буенча муниципаль  хезмәт күрсәтүнең  административ регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез 

файдалануга бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен 

билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2.Хезмҽт алучылар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче): Россия Федерациясе Җир 

кодексының 39.10 ст.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн физик һҽм юридик затлар. (1 нче 

кушымта). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –

Палата). 

 1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/


3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

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

Федераль закон (алга таба – 74 – ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары 

җыелышы, 16.06.2003, №24, 2249 ст.)); 

 «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 

3822 ст.)); 

 «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында " 2010  елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законы (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль 

закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.)); 

 Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы белҽн 

"Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу 

схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге 

яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» (алга 

таба762 номерлы боерык) (рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,); 



Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «Сатуларны ҥткҽрмичҽ генҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында» 2015 

елның 12 гыйнварындагы 1 номерлы боерыгы (алга таба-1 номерлы боерык) 

(хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 

28.02.2015); 

 «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында" 2004 елның 28 июлендҽге 45-

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

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

 "Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында” 2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ 

номерлы Федераль законы; 

 «Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларының ҥз кҿчлҽрен югалтуын тану турында " 

2016 елның 3 июлендҽге 361-ФЗ номерлы Федераль законы; 

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 

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


индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥ параметрларын ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 



2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Тҥлҽҥсез файдалануга җир кишҽрлеге бирҥ РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ 

турында боерык (3 нче кушымта). 

Җир участогыннан тҥлҽҥсез файдалану килешҥе (4 

нче кушымта).  

 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында 

хат  

пп.4 п.1 ст.39.1 РФ ҖК 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

 Гариза кергҽн кҿннҽн соң 30 эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган 

РФ ҖК п.7 ст.39.15   



очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза 

2) шҽхесне раслаучы документлар; 

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

4) территориялҽрнең кадастр планында җир 

кишҽрлеген урнаштыруның расланган схемасы 

(ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм территорияне 

межалау проекты расланмаса, аның чиклҽрендҽ җир 

участогы тҿзҥ каралган) 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган 

ҿстҽмҽ документлар исемлеге хезмҽт алучыга 

категориясенҽ бҽйле рҽвештҽ 5 нче кушымтада 

РФ ҖК китерелгҽн 

РФ ҖК п.2 ст.39.15   

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ (бина, корылма); 

 2) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

 3) ЕГРЮЛ дан мҽгълҥматлар Ведомствоара 

хезмҽттҽшлек кысаларында кҥрсҽтелҽ торган 

документлар исемлеге хезмҽт алучыларның 

категориясенҽ бҽйле рҽвештҽ 3 нче кушымтада 

китерелгҽн 

 



ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез:   

 1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

җир законнары нигезендҽ сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 



исемлеге кишҽрлеге алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать 

итҥе; 2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

бирелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокук иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, 

Россия Федерациясе ЗК 39.10 статьясының 2 

пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очраклардан тыш; 3) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге коммерцияле булмаган гражданнар 

тарафыннан шҽхси торак тҿзҥ максатларында 

яшелчҽчелек, бакчачылык, дача хуҗалыгын алып 

бару яки территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен 

тҿзелгҽн оешма тарафыннан бирелгҽн, ҽгҽр җир 

кишҽрлеге гомуми файдалану ст.39.16 РФ ҖК 9 

милкенҽ керҽ икҽн, бу Коммерциячел булмаган 

оешма ҽгъзасына гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ 

очракларыннан тыш; 4) җир кишҽрлеген бирҥ 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн гаризада җир 

кишҽрлегендҽ, сервитут шартларында яки җир 

кишҽрлегендҽ урнашмаган очракта, гражданнар яисҽ 

юридик затлар карамагында булган бина, корылма, 

корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, һҽм бу 

рҿхсҽт ителгҽн файдалануга яки җир участогы бирҥ 

турындагы гариза белҽн ҽлеге биналарның, 

корылмаларның, аларда биналарның милекчесе, бу 

объектның тҽмамланмаган тҿзелеш объектының 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 



хуҗасы мҿрҽҗҽгать итҥе; 5) кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган 

бина, корылма, тҽмамланмаган тҿзелеш объекты 

урнашкан, сервитут шартларында җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан очраклардан тыш, сервитут яки җир 

участогы бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

биналарга, корылмаларга хокук бирҥче мҿрҽҗҽгать 

иткҽн; 6) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир участогы 

ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн 

булып тора һҽм аны бирҥ җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт 

ителми; 7) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир 

кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, 10 

даими (сроксыз) файдалану яисҽ җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очракта, җир кишҽрлеген резервлау 

максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык тҥлҽҥсез 

файдалану турында гариза белҽн дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган; 8) 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир участогы территория 

чиклҽрендҽ урнашкан, аңа карата башка зат белҽн 

тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында килешҥ 

тҿзелгҽн, ҽгҽр җир участогы бирҥ турындагы гариза 

белҽн бина, корылма, аларда бина милекчесе, 

мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан тҿзелеп 



бетмҽгҽн тҿзелеш объекты яки мондый җир 

кишҽрлегенең хокукка ия булуы турында гариза 

белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш; 9) җир 

кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеге чит территория чиклҽрендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, яки 

җир кишҽрлеге, ҽгҽр мондый җир кишҽрлеге 

федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк 

ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн 

очраклардан тыш, территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн җир 

участогыннан тҿзелгҽн һҽм мондый җир кишҽрлеген 

бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге җир 

кишҽрлегеннҽн, кҥрсҽтелгҽн объектлар тҿзелешенҽ 

вҽкалҽтле; 11 10) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегеннҽн 

барлыкка килгҽн, аңа карата территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп 

беткҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн һҽм территорияне планлаштыру буенча 

расланган документация нигезендҽ федераль 

ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге 

объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очраклардан тыш, җир кишҽрлегеннҽн 

тҿзелгҽн., территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ 

турында килешҥ яки тҿзелеп беткҽн территорияне 

ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽлеге затның ҽлеге 



объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен кҥздҽ тота; 11) 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада аукцион предметы булып тора, аны ҥткҽрҥ 

турында хҽбҽр РФ ҖК 39.11 статьясының 19 пункты 

нигезендҽ урнаштырылган; 12) аны бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ 

ҖК 39.11 статьясының 4 пунктындагы 6 

пунктчасында каралган Россия Федерациясе ҖК 

39.11 статьясындагы 4 пунктының 6 пунктчасында, 

мондый җир кишҽрлегенең Россия Федерациясе ЗК 

39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 пунктчасы һҽм 

вҽкалҽтле орган тарафыннан ҽлеге аукционны Россия 

Федерациясе ҖК 39.11 статьясының 8 пунктында 

каралган нигезлҽр буенча ҥткҽрҥдҽн баш тарту 

турында Карар кабул ителмҽгҽн очракта, аны сату 

яисҽ сату; 12 13) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ ЗК 

39.18 статьясының 1 пунктының 1 пунктчасы 

нигезендҽ шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару, бакчачылык, дача хуҗалыгы яки 

аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ басылып чыкты 

һҽм урнаштырылды; 14) җир кишҽрлеген рҿхсҽт 

ителгҽн файдалану, линияле объектны территорияне 

планлаштыру проекты нигезендҽ урнаштыру 

очракларыннан тыш, җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген 

куллану максатларына туры килми; 14.1) Соралган 

җир кишҽрлеге җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир участогыннан 

файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеген 



куллануны чиклҽҥ билгелҽнгҽн территориянең аерым 

шартлары булган зона чиклҽрендҽ тулысынча 

урнашкан; 15) соратып алына торган җир кишҽрлеге 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе ЗК 39.10 

статьясының 2 пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ 

җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очракта, оборона һҽм куркынычсызлык ихтыяҗлары 

ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен 

вакытлыча файдаланылмый торган җир 

кишҽрлеклҽре исемлеге кертелмҽгҽн; 16) 

коммерциячел булмаган оешманың гражданнар 

тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлеге 13 бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге 

мҽйданы яшелчҽчелек, бакчачылык алып бару ҿчен 

федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик 

кҥлҽменнҽн артып китҽ; 17) кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада расланган 

территориаль планлаштыру документлары һҽм (яки) 

территорияне планлаштыру документлары нигезендҽ 

федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ 

ҽһҽмияттҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле булмаган зат кире 

кайтарылды; 18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия 

Федерациясе дҽҥлҽт программасы, Россия 

Федерациясе субъектының дҽҥлҽт программасы 

нигезендҽ бина, корылмалар урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 



гариза белҽн ҽлеге бинаны, корылманы тҿзҥгҽ 

вҽкалҽтле булмаган зат мҿрҽҗҽгать иткҽн; 19) 

хокукларның кҥрсҽтелгҽн рҽвешендҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ рҿхсҽт ителми; 20) аны бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ рҿхсҽт ителгҽн 

файдалануның тҿре билгелҽнмҽгҽн; 21) җир 

кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ кертелмҽгҽн; 22) 

аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан килештерҥ 14 

турында Карар кабул ителде, аның гамҽлдҽ булу 

вакыты гамҽлдҽн чыкмаган һҽм җир кишҽрлеген 

бирҥ турындагы гариза белҽн бу карарда 

кҥрсҽтелмҽгҽн зат мҿрҽҗҽгать итте; 23) җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен 

алына һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир 

кишҽрлеген бирҥ максаты дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен алынган кҥп фатирлы йортны тануга 

бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар 

ҿчен алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, мондый 

җир кишҽрлегеннҽн алынган максатларга туры 

килми; 24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеге чиклҽре “Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт 

теркҽве турында" Федераль законы нигезендҽ 

тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»; 25) аны бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы җир 

кишҽрлеген урнаштыру схемасы, территорияне 

межалау проекты яисҽ урман кишҽрлеклҽренең 

проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан 

артып китҽ, алар нигезендҽ мондый җир кишҽрлеге 



ун проценттан артык тҿзелгҽн 26) дҽҥлҽт мҿлкҽте 

исемлегенҽ кертелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ 

турындагы гариза яисҽ "Россия Федерациясендҽ кече 

һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ турында" 2007 елның 

24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 

18 статьясындагы 4 ҿлешендҽ каралган муниципаль 

мҿлкҽт исемлеге белҽн ҽлеге Федераль законның 14 

статьясындагы 3 ҿлеше 15 нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ 

алмаган зат яисҽ аңа карата кҥрсҽтелгҽн Федераль 

законның 14 статьясындагы 3 ҿлеше нигезендҽ ярдҽм 

кҥрсҽтҽ алмаган зат мҿрҽҗҽгать итте 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 



кӛтүнең максималь срогы

  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

 



муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 



бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

 



(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 



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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче кушымтада 

кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче кушымтада 

китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрос җибҽрҽ: 



1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (бина, корылма);  2) 

кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ)); 

3) ЕГРЮЛдан яки ЕГРИП тан мҽгълҥматлар.  Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин. Ҽлеге 

пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында 

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

нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган 

процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка 

сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары 

һҽм федераль законнар  нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара 

запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага җибҽрелгҽн 

баш тарту турында белдерҥ. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Белгеч алынган документлар нигезендҽ: җир кишҽрлеген бушлай яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында Карар кабул итҽ; боерык 

проектын яки баш тарту турында хат проектын ҽзерли; билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ ашыра; кҥрсҽтмҽ 

проектын яки палата рҽисенҽ (аңа вҽкалҽтле затка) имза бирҥдҽн баш тарту турында 

хат җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата Рҽисенҽ (вҽкалҽтле затка) имза салуга 

юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.5.2. Палата рҽисе баш тарту турында боерыкка яки хатка кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тартутурында 

хат. 

3.5.3.  Палата белгече кҥрсҽтмҽ проектын яки баш тарту турында хатны терки.  

Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, җир 

кишҽрлеген оештырудан баш тарту турында рҽсми кҥрсҽтмҽ  яки хат бирҥ датасын 

һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга палата рҽисе кул 

куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең 

(аның вҽкиленең) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ 

бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ. Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган 

процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп туган 

кҿнендҽ; хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн-процедура тҽмамланганнан соң бер 

кҿн эчендҽ ҽлеге Регламентның 3.5.3 пунктчасында каралган. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык яки кире кагу турында җибҽрелгҽн 

хат. 

3.5.6. Палата Белгече: 

җир кишҽрлеген бушлай файдалануга тапшыру килешҥе проектын ҽзерли (алга таба 

– килешҥ)); 

килешҥ проектын палата рҽисе тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм кул 

куя; килешҥ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан аның килеп туган кҿнендҽ имзалана; 

палата белгече гариза бирҥче тарафыннан имзаланган килешҥне теркҽҥ журналында 

теркҽп бара; 

палата белгече, килешҥ имзалаганнан соң, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан биш эш 

кҿне дҽвамында кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенҽ, аңа кушып бирелҽ торган шартнамҽлҽр һҽм 

Башкарма комитет җитҽкчесе кҥрсҽтмҽсе белҽн хокукларны дҽҥлҽт теркҽве турында 

гариза җибҽрҽ. 

палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, 

теркҽлгҽн шартнамҽ бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.  



Татарстан Республикасы буенча кадастр һҽм картография федераль хезмҽте 

идарҽсендҽ теркҽлгҽн килешҥ гариза бирҥчегҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп  туган 

кҿненҽ имза белҽн бирелҽ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн Килешҥ һҽм кабул итҥ-

тапшыру акты. 

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул 

куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар  ачыкланган-

нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 урынбаса-

ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакы-

тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 



органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту 

яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн документлар-

ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ хаксыз 

яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире 

кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 



яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире кагуда 

дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма 

хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл кылмавының) 

документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагуда 

кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 

ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма рҽвештҽ шул 

турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) 

карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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 

http://www.gosuslugi.ru/


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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 



5.10.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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1нче кушымта  

 

Россия Федерациясе Җир кодексыннан өземтә 

Статья 39. 

10. Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез файдалануга 

бирҥ  

2. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре тҥлҽҥсез 

файдалануга бирелергҽ мҿмкин:  

1) РФ ЗК 39.9 статьясының 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн затларга бер елга кадҽр 

срокка; 

 2) РФ ҖК 24 статьясының 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн очракларда, хезмҽткҽр 

һҽм оешма арасында тҿзелгҽн хезмҽт килешҥе вакытына, оешмалар хезмҽткҽрлҽренҽ 

хезмҽт урыннары бирҥ рҽвешендҽ;  

3)ун елга кадҽр срок белҽн дини оешмаларга    дини яки хҽйриячел 

максатларда кулланыла торган бина һҽм корылмаларны урнаштыру ҿчен  

4) мондый җир кишҽрлеклҽрендҽ бинаны, корылманы тҥлҽҥсез файдалану 

хокукында, кҥрсҽтелгҽн биналарга, корылмаларга хокукның туктатылганчы, дини 

оешмаларга туры килгҽн очракта;  

5) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» 2013 елның 

5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ кҥчемсез милек 

объектларын тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥ ҿчен федераль бюджет акчалары, Россия 

Федерациясе субъекты бюджеты яисҽ җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн тулысынча 

гамҽлгҽ ашырыла торган граждан-хокукый шартнамҽлҽр тҿзелгҽн, бу шартнамҽлҽрне 

гамҽлгҽ ашыру срогы ҿчен;  

6) гражданга шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару яисҽ аның муниципаль 

берҽмлеклҽрдҽ крестьян (фермер) хуҗалыгы тарафыннан Россия Федерациясе 

субъекты законы белҽн билгелҽнгҽн эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен алты елдан да 

артмаска тиеш;  

7) муниципаль берҽмлеклҽрдҽ Россия Федерациясе субъекты законы белҽн 

билгелҽнгҽн шҽхси торак тҿзелеше яисҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен 

мондый муниципаль берҽмлеклҽрдҽ Россия Федерациясе субъекты законы белҽн 

билгелҽнгҽн белгечлеклҽр буенча тҿп эш урыны буенча эшлҽҥче гражданнарга алты 

елдан артык вакыт эчендҽ шҽхси торак тҿзелеше яисҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып 

бару ҿчен;  

8) гражданга, ҽгҽр җир кишҽрлегендҽ гражданга бирелгҽн торак йорт 

рҽвешендҽге хезмҽт торак урыны булса, мондый торак бинадан файдалану хокукы 

срогы ҿчен;  

9) авыл хуҗалыгы эшчҽнлеген (шул исҽптҽн умартачылык) гамҽлгҽ ашыру 

максатларында гражданнарга ҥз ихтыяҗлары ҿчен урман кишҽрлеклҽрендҽ биш 

елдан да артмаска тиеш;  



10) гражданнарга һҽм юридик затларга, авыл хуҗалыгы, аучылык хуҗалыгы, 

урман хуҗалыгы һҽм башка файдалану ҿчен биналар, корылмалар тҿзҥне кҥздҽ 

тотмаган башка файдалану, ҽгҽр мондый җир кишҽрлеклҽре Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ оборона һҽм куркынычсызлык 28 

ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 

файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге биш елдан да артмаска тиеш;  

11) гражданнар тарафыннан бакчалык яки бакчачылык алып бару ҿчен 

тҿзелгҽн коммерциягҽ карамаган оешмаларга биш елдан да артмаска тиеш;  

12) федераль законнар белҽн каралган очракларда һҽм срокта торак тҿзелеше 

максатларында гражданнар тҿзегҽн коммерциягҽ карамаган оешмаларга;  

13) Тҿньяк, Себер һҽм Россия Федерациясенең Ерак Кҿнчыгышындагы аз 

санлы халыкларга һҽм аларның общиналарына караган затларга, традицион яшҽҥ 

урыннарында һҽм традицион хуҗалык эшчҽнлеге урыннарында Тҿньякның, 

Себернең һҽм Ерак Кҿнчыгыштагы аз санлы халыкларның традицион тормыш 

рҽвешен, хуҗалык итҥ һҽм кҽсеплҽрен саклап калу һҽм ҥстерҥ максатларында 

кирҽкле биналар, корылмалар урнаштыру ҿчен, биналар, корылмалар урнаштыру 

ҿчен кирҽк булган;  

14) «Дҽҥлҽт оборона заказы турында» 2012 елның 29 декабрендҽге 275-ФЗ 

номерлы Федераль законы, «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен 

товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы 

турында» Федераль закон нигезендҽ ил оборонасын һҽм дҽҥлҽт иминлеген тҽэмин 

итҥ ҿчен эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ дҽҥлҽт контрактлары тҿзелгҽн 

затларга федераль бюджет акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла торган дҽҥлҽт 

контрактлары тҿзелде, ҽгҽр бу эшлҽрне башкару һҽм ҽлеге хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ ҿчен 

җир кишҽрлеге бирҥ, ҽлеге контрактны ҥтҽҥ вакытына кирҽк булса;  

15) торак тҿзелеше максатларында Россия Федерациясе субъекты законы белҽн 

каралган һҽм Россия Федерациясе субъекты тарафыннан тҿзелгҽн Россия 

Федерациясе Президенты Указы, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең норматив 

хокукый акты, Россия Федерациясе субъекты законы белҽн билгелҽнгҽн аерым 

категориялҽрдҽге гражданнарның торак урыннары белҽн тҽэмин итҥ ҿчен торак 

тҿзелеше максатларында ҽлеге тҿзелешне гамҽлгҽ ашыру чорында кҥрсҽтелгҽн торак 

урыннары тҿзҥ максатларында Россия Федерациясе субъекты законы белҽн каралган 

һҽм Россия Федерациясе субъекты тарафыннан тҿзелгҽн;  

16) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлегенҽ тҥлҽҥсез 

файдалану хокукы Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу 

белҽн бҽйле рҽвештҽ туктатылды,алынган җир кишҽрлегенҽ тҥлҽҥсез файдалану 

хокукы барлыкка килҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн вакытка 

алынган җир кишҽрлеге урынына алынды.  

 

 

 

 



 

 2 нче кушымта  

______________________________________________________ 
  (муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме)   

___________________________нан (нҽн)  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме, атасының исеме  

(булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

(юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар, урнашу урыны, 

оештыру-хокукый формасы, ОГРН) 

___________________________________________________  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры)  

 

Җир кишәрлеген түләүсез файдалануга бирү турында гариза 

 

 Сездҽн ___________________________________________, (РФ ҖК 39 ст.2 пунктында 

каралган нигез кҥрсҽтелҽ) 

________________________________________________________ сатуларны (җир 

кишҽрлеген файдалану максаты кҥрсҽтелҽ) ҥткҽрмичҽ, тҥлҽҥсез файдалануга тҽэмин 

итҥегезне сорыйм .  

Җир кишҽрлеге мҽйданы ___________ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре белҽн кв. 

м.___________________, җир категориясеннҽн _______________, адрес буенча 

урнашкан: ___________ муниципаль районы( шҽһҽр округы), торак 

пункт_________________ ур.________________йорт ________ Ҿстҽмҽ мҽгълҥматлар 

(тҥбҽндҽ кҥрсҽтелгҽн шартлар булганда тутырыла): 

_________________________________________________________________ ҽгҽр җир 

кишҽрлеге дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алына торган җир кишҽрлеге 

урынына бирелсҽ, дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу 

турында карар реквизитлары; 

_________________________________________________________________ җир 

кишҽрлеге ҽлеге документ һҽм (яки) ҽлеге проект белҽн каралган объектларны 

урнаштыру ҿчен бирелгҽн очракта территориаль планлаштыру документын һҽм 

(яки) территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

_________________________________________________________________ соралган 



җир кишҽрлеге яисҽ аның чиклҽре барлыкка килгҽн очракта, җир кишҽрлеген бирҥне 

алдан килештерҥ турында карар реквизитлары ҽлеге карар нигезендҽ аныкланган.  

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

Физик затлар: 1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил 

эшли икҽн);  

3) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның расланган 

схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ һҽм расламаска кирҽк булса, территория 

межалау проекты, аның чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган).  

Юридик затлар:    

1) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил 

эшли икҽн);  

2) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның расланган 

схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ һҽм расламаска кирҽк булса, территория 

межалау проекты, аның чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган). Шҽхси 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси 

мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), куллану, 

тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук 

персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ 

кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 

килешҥлҽрен раслыйм. Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим 

ителгҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк 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 дҿрес мҽгълҥматлар. 

 Миңа муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша бирелгҽн 

сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм: _______________________.  

______________ _____________________ (________________________)  

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



3 нче кушымта  

боерык «_____» ________________ 20___ел.  

№_____ тҥлҽҥсез файдалануга җир кишҽрлеге бирҥ турында Россия Федерациясе 

Җир кодексының 39.10 статьясы 2 пункты нигезендҽ һҽм 

_________________турында гаризаны исҽпкҽ алып тҥлҽҥсез файдалану хокукында 

җир кишҽрлеге бирҥ турында, ММИ карар кабул ителде:  

1. Тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ ____________________, җир кишҽрлеге мҽйданы 

___________ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре белҽн кв. 

м.___________________, җир категориясеннҽн _______________, адресы 

буенча урнашкан: ___________ муниципаль районы (шҽһҽр округы), торак 

пункт_________________ ур.________________ йорт________.  

2.  ________________________:  

 - җир кишҽрлеген бушлай файдалану хокукын теркҽргҽ.  

3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны тотуны ҥз җаваплылыгымда 

калдырам.  

Җитҽкче ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 нче кушымта 

Түбәндә китерелгән килешү үрнәк булып тора һәм анда күрсәтелгән 

кушымталарны үз эченә алмый 

Җир участогыннан тҥлҽҥсез файдалану  

Килешҥе № _____ 

_______________ «______» _______________20___ел  

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе 

_______________________________________, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ 

расланган _______алга таба «Ссудабирҥче» дип аталучы һҽм _____________, 

паспорт_________№___________, тапшырылган________________, Россия 

Федерациясе, ___________________________________ яшҽҥче, муниципаль 

районның (шҽһҽр округының) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы карары 

нигезендҽ, алга таба «Ссудалучы» дип аталучы, бергҽ «Яклар» дип аталучы_______ 

«____» ___________20_______ “Сатуларны ҥткҽрмичҽ бушлай файдалануга җир 

кишҽрлеге бирҥ турында” ҽлеге килешҥ тҿзеделҽр:  

1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ  

1.1. Ссудабирҥче тапшыра, ҽ Ссудалучы муниципаль милектҽ булган җир 

кишҽрлеген бушлай файдалануга ала___________ муниципаль милек җирлҽреннҽн 

кв. м._____________ муниципаль районы чиклҽрендҽ 

_________________________________________, (җирлек исеме) җирлҽрнең 

категориясе ____________________) кадастр номеры белҽн: __________:____ 

кадастр картасында (планда) кҥрсҽтелгҽн, ҽлеге шартнамҽгҽ кушып бирелҽ торган 

һҽм аның аерылгысыз ҿлеше булып торган, адрес буенча 

урнашкан:______________________________________________, максатларында 

куллану ҿчен___________________________________________.  

2. КИЛЕШҤ ВАКЫТЫ ҺҼМ ҖИР КИШҼРЛЕГЕН ТАПШЫРУ ТҼРТИБЕ  

2.1. Кишҽрлек Ссудабирҥче тарафыннан бирелҽ һҽм аны Ссудалучы тарафыннан 

вакытында бушлай файдалануга кабул ителҽ___________________________ ҽлеге 

шартнамҽгҽ кул куелган кҿннҽн кабул итҥ-тапшыру актын рҽсмилҽштермичҽ 

(шартнамҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш булмаган очракта) /килешҥне дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алу датасы (ҽгҽр шартнамҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш булса).  



3. ЯКЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ  

 3.1. Ссудабирҥченең хокуклары һҽм бурычлары.  

3.1.1.Ссудабирҥче җир кишҽрлегеннҽн файдаланганда рҿхсҽт ителгҽн файдалану 

тҿре нигезендҽ тҥгел, шулай ук аны бозуга китерҽ торган ысуллар белҽн 

файдаланганда һҽм килешҥнең башка шартларын бозган очракта Шартнамҽне 

вакытыннан алда ҿзҥне талҽп итҽргҽ хокуклы. 

3.1.2. Ссудабирҥче килешҥ шартларын ҥтҽҥне контрольдҽ тотарга хокуклы.  

3.1.3. Ссудабирҥче ҽлеге шартнамҽнең һҽм гамҽлдҽге законнарга туры килҥкилмҽвен 

тикшерҥ максатыннан җир кишҽрлеге территориясенҽ керҥ хокукына ия.  

3.2. Ссудалучының хокуклары һҽм бурычлары.  

3.2.1. Ссудалучы җир кишҽрлеген килешҥ 1.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн максатларда, 

Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары турында законнар 

белҽн билгелҽнгҽн мҽдҽни мирас объектын саклауга карата талҽплҽрне ҥтҽҥ шарты 

белҽн (җир кишҽрлегендҽ мондый объектлар булганда) мҽҗбҥри шарт белҽн 

куллана.  

3.2.2. Ссудалучы Ссудабирҥчегҽ (аның законлы вҽкиллҽренҽ), җир контроле 

органнары вҽкиллҽренҽ аларның талҽбе буенча участокка керҥ мҿмкинлеген тҽэмин 

итҽ.  

3.2.3. Ссудалучы җир асты һҽм җир ҿсте коммуникациялҽрен,корылмаларны, 

юлларны,юлларны эксплуатациялҽҥ шартларын ҥтҽргҽ һҽм аларны ремонтлауга һҽм 

хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска тиеш.  

3.2.4. Ссудалучы гамҽлдҽге закон талҽплҽрен, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас 

объектларын саклауга, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклауга, санитар нормаларга, янгынга 

каршы кагыйдҽлҽргҽ, җир участогыннан файдалануның хокукый режимына 

кагылышлы талҽплҽрне ҥтҽргҽ тиеш.  

3.2.5. Килешҥ туктатылганда Ссудалучы Ссудобирҥчегҽ ҥзе алган хҽлдҽ җир 

участогын кире кайтарырга тиеш.  

3.2.6. Ссудалучы ҥзенең реквизитларын ҥзгҽртҥ турында Ссудабирҥчегҽ (почта 

адресы, элемтҽ телефоны) ун кҿнлек срокта язмача мҿрҽҗҽгать итҽргҽ тиеш.  



3.2.7. Шартнамҽгҽ (аңа ҿстҽмҽ килешҥлҽр) кул куйганнан соң, Ссудалучы аны 

Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ 

алуны гамҽлгҽ ашыручы органга (ҽгҽр Шартнамҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш 

булса) тиешле срокка җибҽрҽ. 

 3.3. Ссудабирҥче һҽм Ссудалучы Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы 

законнарында билгелҽнгҽн башка хокукларга ия һҽм бурычлы.  

4. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ  

4.1. Килешҥ шартларын ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен яклар Россия 

Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган җаваплылыкка 

тартыла.  

4.2. Шартларның гамҽлдҽ булуы аркасында барлыкка килгҽн шартнамҽ шартларын 

бозган ҿчен яклар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы.  

 5. Килешҥне ҥзгҽртҥ, ҿзҥ һҽм туктату  

5.1. Килешҥгҽ кертелгҽн барлык ҥзгҽрешлҽр һҽм (яки) ҿстҽмҽлҽр яклар тарафыннан 

ҿстҽмҽ килешҥлҽр тҿзҥ юлы белҽн рҽсмилҽштерелҽ.  

5.2. Килешҥ һҽр якның талҽбе буенча граждан законнары нигезендҽ һҽм тҽртиптҽ 

ҿзелергҽ мҿмкин.  

5.3. Ҽлеге килешҥне вакытыннан алда ҿзгҽндҽ яки аның срогы чыккач җир 

кишҽрлегендҽ ссудодатель рҿхсҽтеннҽн башка җитештерелгҽн ҥзгҽрешлҽр бҽясе 

кайтарылмый.  

6. Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре  

6.1 Бушлай файдалану килешҥе кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн 

алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда (ҽгҽр шартнамҽ 

дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш булса) яисҽ аңа имза салынган вакыттан (ҽгҽр 

шартнамҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш булмаса) дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынганнан 

соң тҿзелгҽн булып санала.  

6.2. Бушлай файдалану хокукын дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу чыгымнары, законнарда 

башкача билгелҽнмҽгҽн очракта, Ссудалучыга йҿклҽнҽ (ҽгҽр шартнамҽ дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алынырга тиеш булса).  



6.3. Килешҥ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия 2 (ике) нҿсхҽдҽ тҿзелҽ, шуларның берсе буенча 

якларның бер нҿсхҽсе саклана, дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу кирҽк булганда шартнамҽ 3 (ҿч) 

нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерелҽ, шуларның берсе кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның 

белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органга 

тапшырыла.  

7. Килешҥ ҿчен кушымталар 1 нче кушымта - ЕГРНнан ҿземтҽ кҥчермҽсе  

8. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ 

Ссудабирҥче:                                                                                         Ссудалучы:  

Адрес: 423060, Россия Федерациясе,   

Татарстан Республикасы,  

       -----------------------------районы, 

Банк реквизитлары: 

ТР буенча ФКИ (муниципаль районның Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

(шҽһҽр округы)) ИНН __________ КИП ____________ 

____________________________  

Исҽп-хисап счеты:_________________ 

 БИК ______________  

КБК ______________ 

 Адрес: Россия Федерациясе, _______________________________ 

8. ЯКЛАР ИМЗАЛАРЫ 

Ссудабирҥче исеменнҽн                                               Ссудалучы  исеменнҽн                                                                                                           

 _____________ ________________              _____________ ______________ 

 

  

 

 



Кушымта №4 

 

Сатуларны үткәрмичә генә җир кишәрлеге алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннән өземтә 

(Приложение к приказу Минэкономразвития России 

от 12 января 2015 г. №1) 

 

№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

11. Җир кодексының 
39.10 

статьясындагы 2 
пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

 

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органы 

  

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

  * Гариза бирүче булып торучы 

юридик зат турында ЕГРЮЛдан 

өземтә  

Гариза бирүченең җир кишәрлеген 

файдалану максатлары нигезендә 

җир кишәрлеге бирү хокукын 

раслый торган әлеге исемлек белән 

каралган документлар *  

Сатып алына торган җир 

кишәрлегенә төп характеристикалар 

һәм теркәлгән хокуклар турында 

ЕГРНнан өземтә яки күрсәтелгән 

җир кишәрлегенә соратып алына 

торган белешмәләрнең булмавы 



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

турында хәбәрнамә *    

   

   

12. Җир кодексының 
39.10 

статьясындагы 2 
пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Милкендҽ дини яки 

хҽйриячел максаттагы 

корылма яки бина 

булган дини оешма   

Җирле ҥзидарҽ 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген  

 файдалану максатлары 

нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый 

торган ҽлеге исемлек белҽн 

каралган 

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

  

  

  

  

  

13. Җир кодексының 
39.10 

статьясындагы 2 
пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Дҽҥлҽт яисҽ Муници-

паль учреждение 

(бюджет, казна, 

Автоном учреждение) 

  

Дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль 

учреждениесе 

(бюджет, казна, 

Автоном 

учреждениесе) 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган 



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге)    

документлар 

* Сатып алына    

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган  белешмҽлҽрнең 

булмавы турында  

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

    

  

  

  

14. Җир кодексының 
39.10 

Бушлай 

файдалануга 

Казна предприятиесе 

  

Казна 

предприятиесе 

 Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

статьясындагы 2 
пунктының 1 

пунктчасы 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган  

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  

  

  



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

  

  

15. Подпункт 4 

статьи 39.5 

Земельного 

кодекса 

Бушлай 

файдалануга 

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федераци-ясе 

Президентларының 

тарихи мирас ҥзҽге   

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федерация-

се Президент-

ларының тарихи 

мирас ҥзҽге 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир участогы  

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп характер-

истикалар һҽм теркҽлгҽн 

хокуклар турында ЕГРНнан 

ҿземтҽ яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Гариза бирҥче 

булып торучы юридик зат 

турында ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

 

16. Җир кодексының 
39.10 

Бушлай 

файдалануга 

Җир кишҽрлеге 

даими (сроксыз) 

Хезмҽт мҽйданы 

рҽвешендҽ 

Эшкҽ алу турында боерык, 

хезмҽт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ 

consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N
consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N


№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

статьясындагы 2 
пунктының 2 

пунктчасы к  

файдалану 

хокукында 

бирелгҽн оешма 

хезмҽткҽре   

бирелҽ торган 

җир кишҽрлеге 

яки хезмҽт килешҥе 

(контракт) 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ  

 

17. Җир кодексының 
39.10 

статьясындагы 2 
пунктының 3 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Дини оешма  

 

Дини яки хҽйрия 

билгелҽнешендҽге 

биналар, 

корылмалар 

урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн җир 

участогы  

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Бинага, 

корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  

  

18. Җир кодексының 
39.10 

статьясындагы 2 
пунктының 4 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Тҥлҽҥсез файдалану 

Хокукында биналар, 

Корылмалар бирелгҽн 

дини 

оешма 

Дини оешма 

тарафыннан 

бушлай файдалану 

хокукында  

бирелгҽн биналар, 

корылмалар 

урнашкан җир 

кишҽрлеге  

Мондый бинага, корылмага 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

очракта бинаны, бинаны, 

корылманы бушлай 

файдалану килешҥе Ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлегенҽ 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

булса, 



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

соралган җир 

кишҽрлегенҽ хокукын 

раслаучы (билгелҽҥче) 

документлар 

Мҿрҽҗҽгать итҥченең 

(гариза бирҥчелҽрнең) 

соратып алына торган 

җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан барлык биналар, 

корылмалар исемлеген ҥз 

эченҽ алган, аларның 

кадастр (шартлы, 

инвентарьлы) номерлары 

һҽм адреслы ориентирларын 

кҥрсҽтеп, хҽбҽр итҥе 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Бинага, корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

  

19. Җир кодексының 
39.10 

статьясындагы 2 
пунктының 5 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

"Дҽҥлҽт һҽм Муници-

паль ихтыяҗларны 

тҽэмин итҥ ҿчен 

товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне 

сатып алу ҿлкҽсендҽ 

контракт системасы 

турында" 2013 

елның 5 апрелендҽге 

44- ФЗ номерлы 

Кҥчемсез милек 

Объектларын тҿзҥ 

яки 

реконструкциялҽҥ 

ҿчен 

билгелҽнгҽн җир 

участогы 

тулысынча 

федераль 

бюджет 

 Тулысынча федераль 

бюджет акчалары, Россия 

Федерациясе субъекты 

бюджеты акчалары яисҽ 

җирле бюджет акчалары 

исҽбенҽ гамҽлгҽ ашырыла 

торган кҥчемсез милек 

объектларын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

Федераль закон 

Нигезендҽ кҥчемсез 

милек Объектларын 

тҿзҥ һҽм 

реконструкциялҽҥгҽ 

граждан хокукый 

шартнамҽ тҿзелде <6> 

федераль бюджет 

акчалары, Россия 

Федерациясесубъекты 

Бюджеты акчалары 

яисҽ җирле бюджет 

Акчалары хисабына 

Тулысынча гамҽлгҽ 

ашырыла торган 

кҥчемсез милек 

объектларын 

тҿзҥгҽ яисҽ  

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 

шартнамҽ тҿзелде 

акчалары, 

Россия 

Федерациясе 

субъекты 

бюджеты яки 

җирле бюджет 

акчалары 

хисабына 

гамҽлгҽ 

ашырыла 

шартнамҽлҽр 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ   



№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

20. Җир кодексының 
39.10 

статьясындагы 2 
пунктының 6 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яисҽ аның 

муниципаль 

берҽмлегендҽ 

крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

Тарафыннан Россия 

Федерациясе 

субъекты 

законы белҽн 

билгелҽнгҽн 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеген сораучы 

граждан  

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яки крестьян 

(фермер)   

хуҗалыгы 

Тарафыннан аның 

Эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

Ҿчен билгелҽнгҽн 

җир участогы 

Фермер хуҗалыгы берничҽ 

гражданнар тарафыннан 

тҿзелгҽн очракта, крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

тҿзҥ турында килешҥ * 

Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы шҽхси эшмҽкҽр 

турында ЕГРИП тан ҿземтҽ 

 



<1> Документлар чын нҿсхҽдҽ (Документлар һҽркем ҿчен мҿмкин булган очракта) яисҽ җир кишҽрлегенҽ хокук 

алу 

турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты 

тарафыннан раслана торган кҥчермҽлҽрдҽ (җибҽрелҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).  

<2> Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2001, N 44, 4147 ст.; 2014, N 26, 3377 ст. 

<3> "*"Символы белҽн билгелҽнгҽн документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре 

белҽн 

идарҽ итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек 

аша 

соратып алына 



Кушымта №4 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 



автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

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



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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@tatar.ru  

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  
Кайбыч муниципаль районы  

Башкарма комитетының  
2019 елның 29 маендагы  

255 номерлы карарына кушымта  №2 

 

Муниципаль  торак  фонды торак биналарын  гражданнар милкенә 

тапшыру буенча  документлар рәсмиләштерү  муниципаль  хезмәт күрсәтү  

административ  регламенты 

.1.   Ҽлеге административ  регламент   (алга таба – Регламент) 

муниципаль  торак  фонды торак биналарын  гражданнар милкенҽ тапшыру 

буенча  документлар рҽсмилҽштерҥ  буенча  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ  (алга 

таба – муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ) стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кабул итҥчелҽр: тҿзелеше, 

реконструкция яки эксплуатациясе стационар булмаган сҽҥдҽ  объектлары 

урнаштыру  схемалары расланганчы башланган стационар булмаган сҽҥдҽ  

объектлары иялҽре    (алга таба – мҿрҽҗҽгат җитҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽтлҽр   Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районы җир һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ    (алга 

таба – Палата). 

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 тҥбҽндҽгелҽр   нигезендҽ кҥрсҽтелҽ: 

Россия Федерациясендҽ Торак фондын хосусыйлаштыру турында " 1991 елның 

4 июлендҽге 1541-1 номерлы Россия Федерациясе Законы (алга таба – РФ 

Законы № 1541-1) (норматив актлар бюллетене, № 1, 1992);  

«Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт 

теркҽве турында " 21.07.1997 ел, № 122-ФЗ Федераль закон (алга таба-122-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 28.07.1997, № 30, 3594 

ст.);  

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.); 

«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 №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) ;  

13.04.2013 № 168  Совет карары белҽн расланган Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районы җир һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы  турында 

нигезлҽмҽ; (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. Бу регламентта тҥбҽндҽге билгелҽмҽлҽр һҽм терминнар кулланыла: 

 «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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 

 стационар булмаган сҽҥдҽ   объекты – инженер –техник  тҽэмин итҥ челтҽренҽ 

бҽйлҽнгҽн булу-булмавынв карамастан җир кишҽрлеге белҽн  тыгыз 

бҽйлҽнмҽгҽн сҽҥдҽ объекты булган  вакытлы корылма яки вакытлы 

конструкция; 

 «ТР  электрон  хҿкҥмҽте» - Татарстан Республикасының электрон  документ 

ҽйлҽнеше  системасы,   Интернеттагы адресы: https://intra.tatar.ru. 
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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 

 

Муниципаль  торак  фонды торак биналарын  гражданнар 

милкенҽ тапшыру буенча  документлар рҽсмилҽштерҥ   

Тәртипнең 2.2.1, 2.2.2 п.п.  

 2.2. Турыдан - туры хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче, җирле ҥзидарҽ органының 

башкару-боеру исемлеге. 

Татарстан  Республикасы Кайбыч муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

Башкарма комитет турында 

нигезләмә. 

 2.3. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсен тасвирлау. 

 

1. Муниципаль  торак  фонды торак биналарын  

гражданнар милкенҽ тапшыру буенча  документлар 

рҽсмилҽштерҥ   

2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында 

карар. 

 

2.4. Россия Федерациясенең законы 

буенча туктатылу мҿмкинлеге 

каралган булса, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең вакыты туктатылган 

очракта, муниципаль хезмҽт 

Гариза биргҽн кҿнне кертеп, 11 кҿн эчендҽ башкарыла.. 

Хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын  туктату каралмаган. 

 



кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы оешмага мҿрҽжҽгать 

итҥ каралган. 

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. 

1) Гариза (кушымта №1); 

2) Шҽхесне таныклаучы документлар; 

3) Вҽкилнең вҽкалҽтен раслаучы документ (ҽгҽр дҽгъвачы 

исеменнҽн вҽкил эш йҿртсҽ) 

4) Гражданнарның торак урыныннан файдалану хокукын 

раслаучы Документ (ордер, торак урынның социаль наймы 

турында килешҥ); 

5) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле 

оешмалар тарафыннан бирелгҽн очракта); 

6) Опекун таныклыгының кҥчермҽсе, ҽгҽр торак бинада 14 

яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге бары тик балигъ булмаган балалар 

яки эшкҽ яраксыз гражданнар гына яши икҽн; 

7) Опекун, попечитель билгелҽҥ турында карар, опекун 

таныклыгының кҥчермҽсе, торак урынын хосусыйлаштыру 

ҿчен опека һҽм попечительлек органнарының рҿхсҽте-14 

яшькҽ кадҽрге балигъ булмаган гражданнар гына яши торган 

торак бинаны хосусыйлаштырганда; 

8) Хосусыйлаштыруда катнашудан баш тарту турында 

нотариаль расланган гариза (ҽгҽр гаилҽ ҽгъзалары 

хосусыйлаштыруда 

катнашырга телҽми икҽн ); 

  



9) Элеккеге яшҽҥ урыннарыннан тҥлҽҥсез 

хосусыйлаштыру  хокукын файдаланмау турында белешмҽ.      

Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага шҽхсҽн 

мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   Электрон  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. 

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 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ: 

1) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле ҥзидарҽ 

органнары тарафыннан бирелгҽн очракта); 

 2) булган   кҥчемсез милек объектларына аерым затның 

хокуклары турында  Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан ҿземтҽсе; 

2) Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек  объектының тҿп     характеристикалары һҽм 

теркҽлгҽн хокуклары турында ҿземтҽ; 

3) муниципаль  хезмҽт алучы юридик зат булса, юридик   

 



булырга тиеш. затларның Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче документларны алу һҽм бирҥ тҽртибе 

һҽм ысулын чын Регламентның 2.5.пунктында билгелҽнгҽн 

формада бирҽ ала. 

Санап кителгҽн документларны, ҽгҽр алар дҽҥлҽт 

органнарында, җирле ҥзидарҽ органнарында һҽм башка 

оешмалар кҥрсҽтмҽсендҽ булган очракта, дҽгъвачыдан сорау 

тыела. Гариза бирҥчегҽ  хезмҽт кҥрсҽтҥ, мҿрҽжҽгать итҥче 

дҽгъва белдерҽ торган документларны ҥз эченҽ алган, 

югарыда кҥрсҽтелгҽн документларны бирмҽҥ, баш тартуга 

нигез була алмый. 

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.   

 14 яшькҽ кадҽрге балигъ булмаган балалар яши торган 

торак бинаны хосусыйлаштыру вакытында опека һҽм 

попечительлек органнарының ризалыгы, ҽгҽр 

хосусыйлаштыру мондый затларны хосусыйлаштыру 

шартнамҽсенҽ кертмичҽ гамҽлгҽ ашырыла икҽн, эшкҽ 

яраксыз гражданнар яши торган торак бинаны 

хосусыйлаштыру вакытында опека һҽм попечительлек 

органнарының ризалыгы 

 

 2.8. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽ кире 

кагуның тулы исемлеге 

1) Билгелҽнгҽн затның документлар бирҥе;  

2) Чын регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенең туры килмҽве; 

3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн документларда 

килешенмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр, эчтҽлегенҽ туры килмҽгҽн 

 



тҿгҽлсезлеклҽр бар; 

4) 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:  

1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар 

тулы кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган 

гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган 

һҽм (яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

 2) Тиешле органга документлар тапшыру 

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 сорауга дҽҥлҽт 

хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ органының яисҽ 

оешманың ведомство карамагындагы органына җавап алуы; 

4) Хосусыйлаштыру хокукы элек файдаланылуы;  

5) Хосусыйлаштыруда катнашучылар арасыннан гаилҽ 

ҽгъзаларының балигъ булмаган балалары (опека һҽм 

попечительлек органнары рҿхсҽтеннҽн башка) искҽрмҽ 

булып тора) 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 2.10. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥдҽ дҽҥлҽт салымы яки башка 

тҥлҽҥнең тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезе билгелҽнҽ. 

 

 Муниципаль хезмҽт кире кайтарып алынмау нигезендҽ 

башкарыла. 

 



 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.  

 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 

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 

Правила 



кҥчермҽлҽрен бирҥ. 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрнең сыйфаты һҽм 

кҥрсҽткечлҽрен алу мҿмкинлеге, 

шул исҽптҽн гариза бирҥче һҽм 

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. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге кҥрсҽткечлҽре 

булып торалар: 

- Башкарма комитетның җҽмҽгать транспорты йҿрҥ 

зонасында урнашуы; 

- 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 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 нигезен-

дҽ 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, ҥтҽлеше эзлеклелеге һҽм вакыты, 

аларны ҥтҽҥ тҽртибенҽ талҽплҽр, шул санда административ процедураларның 

электрон формада ҥтҽлеше ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук административ 

процедураларның кҥпфункцияле ҥзҽклҽрдҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш урыннарында административ 

процедураларның ҥтҽлеше ҥзенчҽлеклҽре. 

1) гариза бирҥчегҽ консультация; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара сорауларны формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы органнарга юнҽлтҥ; 

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 Палатага шҽхси яки телефон һҽм электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 

хокуклы. 

Палата 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 Палатага документлар тҽкъдим итҽ. Документлар читтҽге эш урыныннан 

җибҽрелергҽ мҿмкин. Читтҽге эш урыннары исемлеге 4нче номерлы кушымтасында 

бирелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада гариза, электрон почта аша 

Палатага, Интернет-кабул итҥ яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ порталы 

аркылы юнҽлтелҽ. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥче Палата 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, Палата белгече тҥбҽндҽгелҽрне башкара: 

- 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 җибҽрергҽ. 

Документларны кире кагу ҿчен нигез булган очракта, документларны кабул итҥче 

Палата 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: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карарга җибҽрелгҽн 

документларның  кире кайтарылуы.  

 

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм 

гаризаны Палатага 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 электрон формада ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан 

бирелгҽн очракта); 

2) Кҥчемсез милек Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек 

объектларына аерым затның хокуклары турында ҿземтҽ; 

3) Кҥчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

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: җибҽрелгҽн запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон ҥзара бҽйлҽнеш системасы аша кергҽн сораулар 

нигезендҽ тҽэмин итҥче белгечлҽр соралган документларны  

(мҽгълҥматны) бирҽлҽр яки документ һҽм мҽгълҥматның булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҽлҽр (алга таба  – кире кагу турында хҽбҽрнамҽ).  

Ҽлеге пунктта  билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ тормышка 

ашырыла:    



Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (мҽгълҥматлар) буенча ҿч эш кҿненнҽн 

артык булмаган; 

Калган тҽэмин итҥчелҽр буенча – ҽгҽр ҽзерлек һҽм җавап бирҥ федераль законнар, 

Россия Федерациясе хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм Татарстан Республикасының 

федераль законнарга нигезлҽнеп кабул ителгҽн норматив хокукый актлар буенча 

башка сроклар каралмаса, документ һҽм мҽгълҥмат тапшыручы орган һҽм 

оешмаларга, ведомствоара сораулар, кергҽн кҿннҽн алып, биш кҿн эчендҽ. 

Процедура нҽтиҗҽсе: Палатага  җибҽрелгҽн документлар (мҽгълҥматлар) яки кире 

кагу турындагы хҽбҽрнамҽ (уведомление).  

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Бҥлек     белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ: 

документларны рҽсмилҽштерҥ буенча карар проектын яки документларны 

рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽҽтеп документ алудан баш тарту 

турында хат проектын ҽзерли; 

боерыкны (документларны рҽсмилҽштерҥ турында Карар кабул ителгҽн очракта) яки 

документларны рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында хат проектын (документларны 

рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очракта) рҽсмилҽштерҽ; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра; 

тиешле боерык проектын яки документларны рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында 

хат проектын авыл җирлеге башлыгына кул куюга җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн 

кҿнне гамҽлгҽашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ  имза салуга 

юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитҽкчесе карар (белдерҥ кҽгазе) имзалый һҽм гариза 

бирҥчегҽ бирҥ ҿчен белгечкҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проектлар кабул итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган боерык проекты һҽм имзаланган боерык яки 

расланган һҽм документларны рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында имзаланган хат. 

3.5.3. Башкарма Комитет белгече: 

баш тарту турында боерыкны яки хатны терки. 

мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, документларны 

рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында рҽсми боерык яки хат бирҥ датасын һҽм 

вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Бҥлек белгече документ-ларына 

кул куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 



3.6.1. Бҥлек белгече: 

карар нигезендҽ торак бинаны гариза бирҥчегҽ милеккҽ тапшыру турында 

шартнамҽ (алга таба – килешҥ) ҽзерли. 

Теркҽҥ журналында килешҥ рҽсмилҽштерҽ. 

Гариза бирҥчегҽ Башкарма комитет Җитҽкчесе  кул куйган килешҥ бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥчегҽ карар бирелгҽн 

вакыттан алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн Килешҥ.  

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 ннҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар алынганда процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤнҽ җибҽрелҽ.      

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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. 

 муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торучы документта кҥрсҽтелгҽн 

белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризада гариза бирҥче (вҽкалҽтле 

вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), я  дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге 

аша бирелҽ. 

3.8.2 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.4 пунктында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын  алу белҽн шҽхсҽн 

имзалап яки мҿрҽҗҽгать итҥченең почта аша җибҽрҥе (электрон почта аша) 

тарафыннан палатага техник хата булган документның оригиналын тапшырганда 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 



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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
  

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тикшереп тору. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга 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 процедуралар тарафыннан 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль Палата рҽисе, шулай ук 

Палата 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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 

затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан 

тыш) тәртибе 
  

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм аннан 

да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ, кҥп функцияле ҥзҽк 



хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, 

оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ 

бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый 

тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять 

бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 

тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия  Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽк 

яки дҽҥлҽт хакимиятенең тиешле органына (җирле ҥзидарҽ органына), шулай ук 

кҥпфункцияле ҥзҽкне (алга таба-кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 

2010 елның 27 июлендҽге 210 – ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга язма формада бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмау) 

шикаятьлҽре югары органга (булган очракта) бирелҽ яисҽ аның булмаганда турыдан-

туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. 

Кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. 

Кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаятьлҽр Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белҽн 

вҽкалҽтле кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ вазыйфаи затка тапшырыла. 

27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ 

каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ. 



5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затының карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять 

почта аша, кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽре, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең бердҽм порталыннан яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең региональ порталыннан файдаланып, җибҽрелергҽ мҿмкин, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Кҥп функцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталыннан файдаланып җибҽрелҽ ала, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 2010 

елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлеше белҽн каралган оешмаларның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаять, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренҽ «Итернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтлары, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталын яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталын кулланып почта аша җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай 

ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга,кҥпфункцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽкне 

гамҽлгҽ куючыга, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлешендҽ каралган оешмаларга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн шикаять 

теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органга, кҥпфункцияле ҥзҽк, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче оешмаларга шикаять 

биргҽн очракта,мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул итҥдҽ яки җибҽрелгҽн 

мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый тҿзҽтҥлҽр бозылган 

очракта – аны теркҽҥ кҿненнҽн соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.5. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең вазыйфаи затының, аның җитҽкчесенең һҽм (яки) 

хезмҽткҽренең, оешмаларның исеме, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган исеме, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яки) 

хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ 

торган органнары; 

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 1.1 

ҿлешендҽ каралган гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар. 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьялары, аларның 

хезмҽткҽрлҽре; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽле 

(гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза 

бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның кҥчермҽлҽре 

тапшырылырга мҿмкин. 

5.6. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 

документлар исемлеге китерелҽ. 

5.7. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча җитҽкче тҥбҽндҽге карарларның берсен 

кабул итҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн мҿһер 

һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ 

дҽ; 

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. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 

шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазифаи зат, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 

Федераль законның 11.2 статьясындагы 1 ҿлеше нигезендҽ булган материалларны 

кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллыйлар 

 
 

 

 

 

 



Кушымта №1   

 
муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 ______________________________________ 
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

______________________________________  
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, 

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

_______________________________________________________(почта 

адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

 

 

 

Торак биналарны гражданнар милкенә тапшырганда документлар 

рәсмиләштерү турында гариза 

Документлар рҽсмилҽштерҥегезне сорыйм.  

Торак урын адресы: муниципаль район (шҽһҽр округы), торак 

пункт____________________ , ________________ ур., _________ йорт 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:  

1) Гаилҽнең һҽр ҽгъзасының шҽхесен раслаучы документлар;  

2) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил 

эшли икҽн);  

3) Гражданнарның торак урыныннан файдалану хокукын раслаучы Документ (ордер, 

торак урынның социаль наймы турында шартнамҽ);  

4) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле оешмалар тарафыннан 

бирелгҽн очракта); 

 5) Опекун таныклыгының кҥчермҽсе, ҽгҽр торак бинада 14 яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге 

бары тик балигъ булмаган балалар яки эшкҽ яраксыз гражданнар гына яши икҽн;  

6) Опекун, попечитель билгелҽҥ турында карар, опекун таныклыгының кҥчермҽсе, 

торак урынын хосусыйлаштыру ҿчен опека һҽм попечительлек органнарының 

рҿхсҽте-14 яшькҽ кадҽрге балигъ булмаган гражданнар гына яши торган торак 

бинаны хосусыйлаштырганда;  

7) Хосусыйлаштыруда катнашудан баш тарту турында нотариаль расланган гариза 

(ҽгҽр гаилҽ ҽгъзалары хосусыйлаштыруда катнашырга телҽми икҽн);  

8) Элеккеге яшҽҥ урыннарыннан тҥлҽҥсез хосусыйлаштыру хокукын файдаланмау 

турында белешмҽ.  

Запрос булганда сканерланган документларның оригиналларын бирҥне вҽгъдҽ итҽм.  

________________  ___________________________ ____________________________ 

                 (дата)                                         (имза)                                  (ФИАи) 

 

 

 



Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 



автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

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



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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@tatar.ru  

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  
Кайбыч муниципаль районы 

Башкарма комитетының  
2019 елның 29 маендагы  

256 номерлы карарына кушымта  №3 

 

 

Аерым максатларда гәвами  сервитут  урнаштыру буенча муниципаль  хезмәт 

күрсәтү  административ  регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

  

1.1. Ҽлеге регламент муниципаль аерым максатларда гҽвами  сервитут  урнаштыру 

буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Ҽлеге Регламент аренда шартнамҽсенҽ, оператив идарҽ, тҥлҽҥсез файдалану, 

муниципаль милекне хуҗалык алып бару шартнамҽсенҽ (алга таба – хезмҽт кҥрсҽтҥ) 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында ҿстҽмҽ килешҥ тҿзҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –Палата). 

1.3.1. Палатаның 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/


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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

 Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) (РФ 

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

25.10.2001чыккан  136-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Җир кодексы  (алга 

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

 

 29.07.1998 чыккан  135-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендҽ бҽялҽҥ 

эшчҽнлеге турында» Федераль  законы  (алга таба – Федераль  закон №135-ФЗ) (“РФ 

законнары җыелышы ", 03.08.1998, N 31, ст. 3813); 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принцип-лары 

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

131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 

ст.); 

 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында " 2010 ел-ның 27 

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

закон) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.)); 

 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында" 2004 елның 28 июлендҽге 45-

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

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

15.11.2018 чыккан 136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн 

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

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 



«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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

Аерым максатларда гҽвами  сервитут  урнаштыру РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры муници-

паль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

җирле ҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Аерым максатларда гҽвами  сервитут  

урнаштыру. 

2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат  

  

2 2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ-

дҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥнең зарур-

лыгын исҽпкҽ алып, ҽгҽр 

туктату мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе закон-нарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

Автомобиль юллары һҽм яки тимер юлларның 

гомуми кулланыштагы тимер юл белҽн кисешҥенҽ 

гҽвами сервитут урнаштырганда – 7 кҿн эчендҽ.   

 гҽвами сервитут урнаштырганда –   30кҿн 

эчендҽ: 

1)  электр челтҽре, җылылык челтҽре, суҥткҽргеч 

челтҽр    хуҗалыгы объектларын,  элемтҽ линиелҽре 

һҽм корылмаларын, газ белҽн тҽэмин итҥ  связи, 

объектлары  линиялҽрен   урнаштыруга;   

2) тҿзелеш һҽм башка материалларны 

складлаштыру, вакытлыча яки ярдҽмче корылмалар    

(коймалар, бытовка, асылмаларны да кертеп) һҽм 

(яки) тҿзелеш ҿчен кирҽкле техника  урнаштыру,  

реконструкции, транспорт  инфраструктурасы  

    



объекты ремонты; 

3) дҽҥлҽт милкендҽ булган җир кишҽрлеклҽрендҽ 

урнашкан  автомобиль юллары һҽм яки тимер 

юлларның гомуми кулланыштагы тимер юл белҽн 

кисешҥе; 

4)   туннельлҽрдҽ урнашкан автомобиль юллары 

һҽм яки тимер юллар; 

5)     РФ ҖКның 39.37 статьясы 1подпунктында 

каралган корылмалар тҿзелеше ҿчен инженерлык 

челтҽрлҽре ҥткҽрҥ. 

 Ходатайствоны карамыйча кире кайтару   

ходатайство килгҽннҽн соң ике кҿннҽн дҽ артык 

тҥгел. 

Аерым максатларда гҽвами  сервитут  урнаштыру 

турында   массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында һҽм 

хокукларны теркҽҥ    органына хҽбҽр итҥ   – карар 

кабул ителгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

Мҿрҽҗҽгать итҥче гҽвами  сервитут  урнаштыруга   

Ходатайство бирҽ . 

  Ходатайствога тҥбҽндҽге    документлар теркҽлҽ: 

1)   гҽвами сервитут чиклҽре турында урнашу 

урыны график тасвирламасын да кертеп 

мҽгълҥматлар кергҽн электрон документ; 

2) Мҿрҽҗҽгать итҥче һҽм милекче арасында   

линияле объект  яки башка корылма урнашыру яки 

мондый корылмаларны алу    турында язмача 

килешҥ; 

3) ходатайство инженерлык корылмасы     

реконструкциясе яки   эксплуатациясе турында  

РФ ҖК п.2 ст.39.15   



гҽвами сервитут урнаштыру турында булса, мондый 

корылмага хокук тур. документлар кҥчермҽлҽре; 

4) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн). 

Ходатайствода тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелергҽ тиеш: 

1) Мҿрҽҗҽгать итҥче исеме һҽм урнашу урыны,   

юридик затның  юридик затлар бердҽм дҽҥлҽт 

реестрында теркҽлгҽн хокук номеры, салым   

идентификацион  номеры; 

2) РФ ҖК 39.37статьясы нигезендҽ гҽвами 

сервитут  урнаштыру максаты ; 

3) гҽвами сервитутның сорала торган срогы; 

4) гҽвами сервитут  урнаштырыла торган җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан кҥчемсез милек  объектын 

куллануны авырлаштыру срогы; 

5) гҽвами сервитут урнаштыру кирҽклеген 

нигезлҽҥ; 

6)  ҽгҽр гҽвами сервитут урнаштыру инженерлык 

корылмасы  реконструкциясе яки   эксплуатациясе 

тур. булса,  инженерлык корылмасы мҿрҽҗҽгать 

итҥченеке булуын раслаучы хокукны кҥрсҽтҥ; 

7) инженерлык корылмасы хокук иясе тур. 

мҽгълҥматлар; 

8) җир кишҽрлеклҽре кадастр  номерлары (булса); 

9) мҿрҽҗҽгать итҥче белҽн элемтҽдҽ булу ҿчен 

почта адресы һҽм (яки) электрон  почта адресы. 

Гҽвами сервитут урнаштыру кирҽклеген нигезлҽҥ 

ходатайствосында  тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: 

1)территориаль  планлаштыруны раслау  докумен-

ты реквизитлары; 

2) инженерлык корылмасы, автомобиль  юллары, 
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тимер юлларны кисеп ҥтҥче тҿзелеш максатларында 

гҽвами   сервитут урнаштырылса, территорияне  

планлаштыру проекты реквизитлары;        

3)    җирлекнең коммуналь  инфраструктурасы 

комплекслы ҥсеш программалары турында карар   

реквизитлары; 

4) ҽгҽр   ходатайство дҽҥлҽт яки муниципаль 

мохтаҗлыкта җир кишҽрлеклҽрен алу белҽн бҽйле 

рҽвештҽ анда урнашкан     инженерлык  

корылмалары реконструкциясе белҽн бҽйле булса,  

дҽҥлҽт яки муниципаль мохтаҗлыкта җир 

кишҽрлеклҽрен алу тур. карар  реквизитлары; 

5)  гҽвами сервитут урнаштыру РФ ҖК 39.37 

статьясы 2подпункты нигезендҽ булса, федераль, 

региональ  яки җирле ҽһҽмияткҽ ия  тҿзелеш  

объекты оештыру проекты; 

6)   электр  челтҽрлҽренҽ, җылылык, су ҥткҽргеч, су 

белҽн тҽэмин итҥ, газ белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ 

тоташу(технологик   тоташтыру) килешҥлҽре. 

Мөрәҗәгать итүче документларны алу һәм бирү 

тәртибе һәм ысулын чын Регламентның 

2.5.пунктында билгеләнгән формада бирә ала. 

Санап кителгән документларны, әгәр алар дәүләт 

органнарында, җирле үзидарә органнарында һәм 

башка оешмалар күрсәтмәсендә булган очракта, 

дэгъвачыдан сорау тыела. Гариза бирүчегә  хезмәт 

күрсәтү, мӛрәжәгать итүче дәгъва белдерә торган 

документларны үз эченә алган, югарыда күрсәтелгән 

документларны бирмәү, баш тартуга нигез була 

алмый. 

2.6. Муниципаль хезмҽт Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган  



кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ орган-

нары һҽм бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм мҿрҽ-

җҽгать итҥче тапшырырга 

хаклы документларның ту-

лы исемлеге, шулай ук мҿ-

рҽҗҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон 

формада, аларны тапшыру 

тҽртибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

документлар бирҥ кирҽк тҥгел 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт  Ходатайство тҥбҽндҽге очракларда каралмаган  



кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

килеш кире кайтарыла: 

1) Ходатайство анда кҥрсҽтелгҽн максатларда 

гҽвами сервитут урнаштыруга вҽкалҽтлҽре булмаган 

җирле ҥзидарҽ органына бирелгҽн;  

2)  мҿрҽҗҽгать итҥче   РФ ҖК 39.40 статьясында 

каралган зат тҥгел 

3)РФ ҖК 39.37 статьясында каралмаган 

максатларда ходатайство бирелгҽн; 

4)   ходатайствога ҽлеге Регламентның   2.5 

пунктында каралган документлар теркҽлмҽгҽн; 

5) РФ ҖК  39.41 статьясы 4пунктында билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ җавап бирми.   

 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган.  

Баш тарту ҿчен нигез : 

  1) гҽвами сервитут урнаштыруга   

ходатайствода  РФ  ҖК 39.41 статьясы белҽн 

каралган мҽгълҥматлар юк ; 

2) гҽвами сервитут урнаштыру ҿчен РФ  ҖК 

39.39 һҽм 23 статьялары белҽн каралган  шартлар 

ҥтҽлми; 

3) гҽвами сервитут урнаштыру сорала торган 

эшчҽнлекне башкару   федераль  законнар, техник   

регламентлар белҽн тыелган; 

4) гҽвами сервитут урнаштыру сорала торган 

эшчҽнлекне башкару   , шулай ук ҽлеге эшчҽнлек 

белҽн җиргҽ хокукларга чиклҽҥлҽр җир кишҽрлеген 

һҽм анда урнашкан  кҥчемсез милек объектларын 

куллануны ҿч айдан артыгракка сузыла. Ҽлеге   

подпункт нигезлҽмҽлҽре дҽҥлҽт яки  муниципаль 

милектҽге һҽм   гражданнарга,  яки юридик затларга 

тапшырылмаган җир кишҽрлеклҽренҽ таралмый; 

РФ ҖК п.6 ст.39.15  
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5) гҽвами сервитут урнаштыру сорала торган 

эшчҽнлекне башкару линяле объект  яки башка 

корылма реконструкциясенҽ (кҥчерҥгҽ)китерсҽ һҽм 

мҿрҽҗҽгать итҥче белҽн милекче арасында килешҥ 

китерелмҽсҽ; 

6) гҽвами сервитут чиклҽре    инженерлык 

корылмасы, автомобиль  юллары, тимер юллар 

урнашу зонасы территориясе   документациясенҽ 

туры килми; 

7) ходатайствода кҥрсҽтелгҽн гҽвами сервитут 

урнаштыру чиклҽре  территория планлаштыру  

проекты белҽн  расланган башка  объектлар 

урнаштыруга кыенлык тудыра; 

8) гҽвами сервитут җир кишҽрлеген дҽҥлҽт яки 

муниципаль мҽнфҽгатьлҽрдҽ  алу белҽн бҽйле 

рҽвештҽ инженерлык корылмасы     реконструкциясе 

максатларында сорала,һҽм мондый җир кишҽрлеген 

алу  ходатайствосын канҽгатьлҽндерҥ кире кагылган.   

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә. 
 Гҽвами сервитут ҿчен тҥлҽҥ гҽвами сервитут 

урнаштырыла торган җир кишҽрлеге мҽйданына   

пропорциональ исҽплҽнҽ.    

Дҽҥлҽт яки муниципаль милкендҽ булган җир 

кишҽрлегенҽ гҽвами сервитут ҿчен тҥлҽҥ  мондый 

җир кишҽрлеге  кадастр бҽясенең   0,01 проценты 

кҥлҽмендҽ билгелҽнҽ. Шул ук вакытта ҿч ел һҽм 

аннан да озаккарак урнаштырылган гҽвами сервитут 

ҿчен тҥлҽҥ    кадастр бҽясенең   0,1 процентыннан да 

азрак була алмый.     

Ҽгҽр җир кишҽрлеклҽренең   кадастр бҽясе 

билгелҽнмҽгҽн булса, гҽвами сервитут ҿчен тҥлҽҥ    

 



РФ ҖК 39.46 статьясы 3 һҽм 4 пунктларында 

кҥрсҽтелгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ.   

Шҽхси милектҽге һҽм дҽҥлҽт яки  муниципаль 

милектҽге һҽм   гражданнарга,  яки юридик затларга 

тапшырылган   җир кишҽрлеклҽренҽ гҽвами сервитут 

ҿчен тҥлҽҥ       «Россия Федерациясендҽ бҽялҽҥ 

эшчҽнлеге турында» Федераль  законы нигезендҽ 

билгелҽнҽ.   . 

Тҥбҽндҽгечҽ билгелҽнгҽн гҽвами сервитут ҿчен 

тҥлҽҥ    каралмаган: 

1)    РФ ҖК 39.37 статьясы 3 подпунктында 

каралган максатларда;  

2) дҽҥлҽт яки  муниципаль милектҽге һҽм ҿченче 

затлар хокуклары белҽн читенлҽштерелмҽгҽн җир 

кишҽрлеклҽренҽ РФ ҖК 39.37 статьясы 4 

подпунктында каралган максатларда гҽвами сервитут 

ҿчен; 

3) җир кишҽрлегенҽ хокук иясе   инженер –техник 

тҽэмин итҥ челтҽренҽ тоташу (технологик 

тоташтыру) килешҥенең бер ягы булып торса.   

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган  униципаль 

хезмәт күрсәтү ӛчен алыну-

чы түләүнең тәртибе, күләме 

һәм түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос бир-

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

 



гәндә һәм андый хезмәтләр-

не күрсәтү нәтиҗәләрен 

алганда чират кӛтүнең 

максималь срогы 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль 

яклау турындагы законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

объектларга инвалидлар 

ҿчен ҥтҥне тҽэмин 

итҥгҽ, андый хезмҽтлҽрне 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

 



белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль  хезмҽтлҽрнең Бердҽм 

порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 



-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

 



турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



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 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) җир кишҽрлеклҽре хокук иялҽренҽ хҽбҽрнамҽ бирҥ; 

4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ. 

  

3.2. 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. 

 

Россия Федерациясе  Җир  кодексының  39.37 статьясы 3 

подпунктында каралган максатларда гәвами сервитут урнаштыру турында 

карар кабул итү 
 

3.3.   Ходатайствоны кабул итҥ һҽм теркҽҥ  

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҽлеге Регламентның  2.5 пункты  нигезендҽ  

Палатага шҽхсҽн, вҽкил аркылы  яки КФҤ аша , ераклашкан КФҤ аша   

Ходатайство һҽм документлар  бирҽ.   



Ходатайство   электрон  формада    Палатага   электрон  почта яки   

Интернет-кабул итҥ аша юллана.     Электрон формада кергҽн  Ходатайствоны 

теркҽҥ  билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.   

3.3.2. Гаризаларны кабул итҥче  Палата белгече: 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхесен ачыклый;  

Вҽкил вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ   (ышанычнамҽ буенча эш иткҽндҽ); 

ҽлеге Регламентның  2.5 пункты  белҽн каралган   документларның булуын 

тикшерҽ;  

документларның талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҽ(документларның кҥчермҽлҽрен 

тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ,  документларда буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр 

һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта белгеч: 

  гариза кабул итҽ һҽм терки; 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның описен бирҽ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҽ. 

   

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

 Ходатайствоны карамыйча кире кайтару    ходатайство кергҽн кҿннҽн ике кҿн 

эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

  

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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.   Палата белгече: 

Гаризага теркҽлҽ торган  документларның булуын тикшерҽ; 

гҽвами сервитут ҿчен тҥлҽҥ бҽясен исҽпли; 

гҽвами сервитут билгелҽҥ (кире кагу) турында карар ҽзерли;  

  Палата рҽисе белҽн килештерҽ; 

  Документны    Палата җитҽкчесенҽ раслауга юллый.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура документлар кергҽннҽн соң 

ике кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: раслауга җибҽрелгҽн документ. 



3.4.2.   Палата җитҽкчесе   документны имзалый һҽм    Палатага теркҽҥ ҿчен 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган һҽм теркҽҥгҽ җибҽрелгҽн документ.  

3.4.3.   Палата белгече: 

  документны терки; 

гҽвами сервитут билгелҽҥ (кире кагу) турында карарны    информацион-

телекоммуникацион   "Интернет" челтәрендәге үз рәсми сайтында урнаштыра; 

әлеге карарның (кушымталарыннан кала) билгеләнгән тәртиптә  бастырып 

чыгарылуын тәэмин итә; 

җир кишҽрлеклҽре хокук иялҽренҽ карарның кҥчермҽсен җибҽрҽ.  Әгәр 

гҽвами сервитут  күпфатирлы йорт милекчеләренең гомуми милкенә караган 

милеккә карата билгеләнсә,  гҽвами сервитут  билгеләү турындагы карарның 

күчермәсе кеше күп йӛри торган урыннарга да урнаштырыла    (күпфатирлы йорт  

подъездларындагы белдерү тактасында,  күпфатирлы йорт урнашкан җир 

биләмәсе чикләрендә); 

гҽвами сервитут  билгеләү турындагы карарның күчермәсен хокукларны 

теркәү  органына юллый; 

гҽвами сервитут  билгеләү турындагы карарның күчермәсе иясенә җир 

кишҽрлеклҽре хокук иялҽре булган затлар,   аларның хокукын исәпкә алу буенча 

гариза биргән затлар турында , алар белән элемтәгә керү  турында  

мәгълүматлар,күрсәтелгән затларның җир кишәрлекләренә хокукларын раслаучы       

документлар күчермәләрен җибәрә.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң ике  кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе:  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ    (аның вәкиленә)   муниципаль  

хезмәт нәтиҗәсен бирү. 

 

Россия Федерациясе  Җир  кодексының  39.37 статьясы 1,2,4,5 

подпунктларында каралган максатларда гәвами сервитут урнаштыру 

турында карар кабул итү 
  

3.5. Ходатайствоны кабул итҥ һҽм теркҽҥ  

3.5.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҽлеге Регламентның  2.5 пункты  нигезендҽ  

Палатага шҽхсҽн, вҽкил аркылы  яки КФҤ аша, ераклашкан КФҤ аша   

Ходатайство һҽм документлар  бирҽ.   

Ходатайство   электрон  формада    Палатага   электрон  почта яки   

Интернет-кабул итҥ аша юллана.     Электрон формада кергҽн  Ходатайствоны 

теркҽҥ  билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.   

 



3.5.2.   Гаризаларны кабул итҥче  Палата белгече: 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхесен ачыклый;  

Вҽкил вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ   (ышанычнамҽ буенча эш иткҽндҽ); 

ҽлеге Регламентның  2.5 пункты  белҽн каралган   документларның булуын 

тикшерҽ;  

документларның талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҽ(документларның кҥчермҽлҽрен 

тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ,  документларда буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр 

һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта белгеч: 

  гариза кабул итҽ һҽм терки; 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның описен бирҽ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҽ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар: 

гариза һҽм  документлар кабул итҥ 15 минут эчендҽ; 

 гаризаны теркҽҥ кергҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

 Ходатайствоны карамыйча кире кайтару    ходатайство кергҽн кҿннҽн ике кҿн 

эчендҽ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

  

3.5.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны белгечкҽ 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.  

  

3.6.  Җир кишҽрлеклҽре хокук иялҽренҽ хҽбҽрнамҽ бирҥ.   

 3.6.1.Палата белгече  направляет в электрон  формада , шул исәптән   

межведомствоара   электрон  хезмәттәшлек системасы ярдәмендә , Ходатайство 

һәм   җирле үзидарә органы рәсми сайтында урнаштыру ӛчен җир кишәрлеге 

чикләре турында мәгълүматлар җибәрә,    шулай ук     массакүләм мәгълүмат 

чараларында гәвами сервитут урнаштыру мӛмкинлеге турында мәгълүмат 

урнаштыруны тәэмин итә.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар  Ходатайство кергҽннҽн 

соң ике кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе:   сайтта урнаштырылган  Ходатайство һҽм    

документлар һҽм массакүләм мәгълүмат чараларында гәвами сервитут урнаштыру 

мӛмкинлеге турында мәгълүмат урнаштыру. 



3.6.2. Гәвами сервитут урнаштыру сорала торган җир кишҽрлеклҽре хокук 

иялҽре  гәвами сервитут урнаштыруга вәкаләтле    органга аларның хокукларын 

исәпкә алу(хокукларын йӛкләмә кую) турында хокукларны раслаучы документ 

күчермәләре белән гариза бирә.      

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар  хҽбҽр бастырылганнан 

соң   30 календарь кҿн эчендҽ башкарыла.    

Процедураның нҽтиҗҽсе:   хокукларын исәпкә алу(хокукларын йӛкләмә кую) 

турында хокукларны раслаучы документ күчермәләре белән гариза. 

 

3.7. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ 

3.7.1.   Палата белгече: 

Гаризага теркҽлҽ торган  документларның булуын тикшерҽ; 

гҽвами сервитут ҿчен тҥлҽҥ бҽясен исҽпли; 

гҽвами сервитут билгелҽҥ (кире кагу) турында карар ҽзерли;  

  Палата рҽисе белҽн килештерҽ; 

  Документны    Палата җитҽкчесенҽ раслауга юллый.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура Россия Федерациясе  Җир  

кодексының  39.37 статьясы 1пункты 2   подпунктында каралган тҽртиптҽ 30 

кҿнлек срок ҥткҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: раслауга җибҽрелгҽн документ. 

3.7.2.  Палата җитҽкчесе   документны имзалый һҽм    Палатага теркҽҥ ҿчен 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаган-нан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган һҽм теркҽҥгҽ җибҽрелгҽн документ.  

3.7.3. Палата белгече: 

  документны терки; 

гҽвами сервитут билгелҽҥ (кире кагу) турында карарны    информацион-

телекоммуникацион   "Интернет" челтәрендәге үз рәсми сайтында урнаштыра; 

әлеге карарның (кушымталарыннан кала) билгеләнгән тәртиптә  бастырып 

чыгарылуын тәэмин итә; 

  

 Әгәр күрсәтелгән хокук ияләре элемтә ӛчен    электрон  почта адресын 

биргән булсалар, аларга шулай ук карарныд күчермәсе  электрон формада 

җибәрелә. Әгәр гҽвами сервитут  күпфатирлы йорт милекчеләренең гомуми 

милкенә караган милек-кә карата билгеләнсә,  гҽвами сервитут  билгеләү 

турындагы карарның күчермәсе кеше күп йӛри торган урыннарга да 

урнаштырыла    (күпфатирлы йорт  подъезд-ларындагы белдерү тактасында,  

күпфатирлы йорт урнашкан җир биләмәсе чикләрендә); 

гҽвами сервитут  билгеләү турындагы карарның күчермәсен хокукларны 

теркәү  органына юллый; 



гҽвами сервитут  билгеләү турындагы карарның күчермәсе иясенә җир 

кишҽрлеклҽре хокук иялҽре булган затлар,   аларның хокукын исәпкә алу буенча 

гариза биргән затлар турында , алар белән элемтәгә керү  турында  мәгълүматлар, 

күрсәтелгән затларның җир кишәрлекләренә хокукларын раслаучы       

документлар күчермәләрен җибәрә.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң ике  кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе:  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ    (аның вәкиленә)   муниципаль  

хезмәт.  

3.8. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.8.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, 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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.9. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.9.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 

3.9.2. 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. 

3.9.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн 

шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта 

аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 



Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 



Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 



органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 



б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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 

http://www.gosuslugi.ru/


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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

    АР эшлҽнгҽн моментка ходатайство формасы федераль  орган тарафыннан 

расланмаган    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Кушымта №2 

 

  Гҽвами сервитут урнаштыру (урнаштыруны кире кагу) турында карар 

 

ҖҤО бланкында рҽсмилҽштерелҽ    

Гҽвами сервитут урнаштыру   турында карар тҥбҽндҽге мҽгълҥматларны ҥз 

эченҽ ала: 

1) гҽвами сервитут урнаштыру   максаты; 

2)   ходатайствосы нигезендҽ гҽвами сервитут урнаштыру   турында карар кабул 

ителгҽн зат турында мҽгълҥмат; 

3)   дҽҥлҽт яки муниципаль мохтаҗлыкта җир кишҽрлеклҽрен алу белҽн 

бҽйле рҽвештҽ анда урнашкан     инженерлык  корылмалары кҥчергҽндҽ бу 

корылма милекчесе турында мҽгълҥмат (инженерлык  корылмалары 

реконструкциясе белҽн бҽйле рҽвештҽ гҽвами сервитут урнаштырылса, һҽм     

гҽвами сервитут иясе ҽлеге корылма милекчесе булмаса);  

4) гҽвами сервитут урнаштырыла торган җир кишҽрлеклҽренең  кадастр  

номерлары (булса), адресы һҽм урнашу урыны; 

5) гҽвами сервитут урнаштыру срогы; 

6) гҽвами сервитут  урнаштырыла торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан 

кҥчемсез милек  объектын куллануны авырлаштыру срогы (мондый срок булса); 

7)   документларны раслау турында карар  реквизитлары; 

   8) территориялҽрне ҥзенчҽлекле куллану зоналарын билгелҽҥне талҽп итҥче  

инженерлык корылмасы урнаштыру буенча гҽвами сервитут  урнаштырылса, 

ҥзенчҽлекле куллану зоналарын билгелҽҥне тҽртибен ачыклаучы норматив  актлар 

реквизитлары; 

9)   дҽҥлҽт яки  муниципаль милектҽге һҽм   гражданнарга,  яки юридик 

затларга тапшырылган   җир кишҽрлеклҽренҽ гҽвами сервитут ҿчен тҥлҽҥ исҽплҽҥ 

һҽм кертҥ тҽртибе; 

10) дҽҥлҽт яки  муниципаль милектҽге һҽм   гражданнарга,  яки юридик 

затларга тапшырылган   җир кишҽрлеклҽренҽ гҽвами сервитут урнаштырганда 

эшлҽрне башкару графигы; 

11) гҽвами сервитут иясенҽ җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

нигезендҽ кулланырлык хҽлгҽ китерҥ, РФ ҖК 39.50 статьясы 8 пунктында 

каралганча,  гҽвами сервитут буенча  урнаштырылган   инженерлык корылмасын 

алу кирҽклеген кҥрсҽтҥ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 



Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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 256 

номерлы карарына кушымта  

№4  

 

 

Территориянең кадастр планындагы җир кишәрлеге, яки җир кишәрлекләре 

урнашу схемасын раслау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба– Регламент) Территориянең кадастр планындагы җир кишҽрлеге, яки җир 

кишҽрлеклҽре урнашу схемасын раслау буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

 1.3. 1.3. Муниципаль хезмҽтлҽр   Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы  тарафыннан 

кҥрсҽтелҽ   (алга таба – Палата). 

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

www.gosuslugi.ru/); 

5) Палатада: 

-  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 Палата белгече 

тарафыннан муниципаль район сайтында һҽм Башкарма комитет бинасындагы  

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽтлҽр тҥбҽндҽге Федераль законнар нигезендҽ кҥрсҽтелҽ: 

Россия Федерациясе Җир кодексы тарафыннан 2001 елның 25 октябрендҽге 

136-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 

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

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); 

"Россия Федерациясе Җир кодексын гамҽлгҽ кертҥ турында" 2001 елның 25 

октябрендҽге 137-ФЗ номерлы Федераль закон ("Российская газета" 2001 елның 30 

октябрендҽге 211-212 номерлары); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында»гы 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ 

законнары җыелышы, 06.10.2003, № 40, 3822 ст.); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында”гы 2010 

елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 2010, № 31, 4179 ст.); 

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы 

белҽн «Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге, яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге, яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген, яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында»гы, ҽзерлек документ формасында башкарыла (алга 

таба762 номерлы боерык) (рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,); 

«Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын раслау турында, дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽге җир 

кишҽрлеген сату буенча аукцион ҥткҽрҥ яисҽ дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽге җир 

кишҽрлегенҽ аренда килешҥе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында, дҽҥлҽт яки 

муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бирҥ турында алдан килешҥ турында, дҽҥлҽт 

яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирҥ ысулларын 

һҽм тҽртибен раслау турында һҽм дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽге җир 

кишҽрлеген, шҽхси милектҽге җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында “Интернет” 
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мҽгълҥмати-телекоммуникацион челтҽрен кулланып гариза бирҥ, шулай ук аларның 

форматларына куелган талҽплҽр турында” 14.01.2015, № 7 Россия Федерациясе 

Икътисадый ҥсеш министрлыгы боерыгы (алга таба – Боерык № 7) (Хокукый 

мҽгълҥмат рҽсми интернетпорталы http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында»гы 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 

           15.11.2018 №136 Кайбыч муниципаль район советы кабул 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. Бу регламентта тҥбҽндҽге билгелҽмҽлҽр һҽм терминнар кулланыла: 

 «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 ҥзгҽртҥ 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 

Территориянең кадастр планындагы җир кишҽрлеге, 

яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын раслау 

РФ  ҖК ст.11.10 

 2.2. Турыдан - туры хезмҽт 

кҥрсҽтҥче, җирле ҥзидарҽ 

органының башкару-боеру исемлеге 

Кайбыч муниципаль районы  Башкарма комитеты 

Палата 

  БК турындагы нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсен тасвирлау 

1. Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге 

схемасын раслау турында боерык (1 нче кушымта). 

2. Җир участогының урнашу схемасын раслау турында 

карар (карарда кабул итҥнең барлык нигезлҽре 

кҥрсҽтелергҽ тиеш) 

РФ  ҖК п.13 ст.11.10   

 

РФ  ҖК пп.3 п.4 ст.39.11   

 

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. 

муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ  срогы - 10 кҿннҽн 

артмый,
1
.  

  

Хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын  туктату каралмаган. 

РФ  ҖК пп.3 п.4 ст.39.11   

2.5. Закон яисҽ башка норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

тулы документлар исемлеге, шулай 

1. Гариза. 

2. Мҿрҽҗҽгать итҥче физик затның (гариза 

бирҥчелҽрнең) шҽхесен раслаучы документ кҥчермҽсе. 

3. Физик затның вҽкиле гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итсҽ   

 

                                                             
1
   Административ  процедуралар озынлыгы эш кҿннҽре белҽн исҽплҽнҽ.    
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ук муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган  

хезмҽтлҽр, дҽгъва белдерҥченең 

тиешле тҽкъдиме, дҽгъва белдерҥче 

тапшыра торган ысуллар электрон 

формада, аларны бирҥ тҽртибе. 

(гариза бирҥче), физик зат вҽкиленең хокукын 

(вҽкалҽтлҽрен) раслаучы документ кҥчермҽсе. 

4) Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки 

җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасы; 

 5) ТР Чистай муниципаль районы Башкарма 

комитетының архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше бҥлеге 

белҽн килештерелгҽн ситуацион план; 

 6) Җир билҽмҽлҽреннҽн файдаланучыларның, җир 

билҽҥчелҽрнең, арендаторларның ризалыгы белҽн 

бҥлешҥ, берлҽштерҥ, яңадан бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ җир 

кишҽрлеклҽре барлыкка килҽ (язма рҽвештҽ); 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза 

бирҥче палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга 

мҿмкин. Бланкның электрон формасы Чистай муниципаль 

районының рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар 

гариза бирҥче тарафыннан кҽгазьдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ) 

мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышаныч кҽгазе 

нигезендҽ эшлҽҥче зат); 

заказлы почта аша, тапшыру турындагы уведомление 

белҽн. 

Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

электрон документ рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы 

мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽре аша, шул исҽптҽн 

«Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽре аша 

һҽм дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталы аша да тапшырылырга мҿмкин. 
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 2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары, башка оешмалар 

карамагында булган һҽм норматив 

хокукый актлар нигезендҽ, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен, 

гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ 

хокуклы кирҽкле документларның 

тулы исемлеге 

 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка 

килҽ: 

Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турындагы һҽркем ҿчен мҿмкин булган 

мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган). 

Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны 

алы һҽм тапшыру ысуллары ҽлеге Регламентның 2.5 

пунктында билгелҽнгҽн 

Гариза бирҥчедҽн алда кҥрсҽтелгҽн - дҽҥлҽт 

органнарында, җирде ҥзидарҽ органында һҽм башка 

оешмаларда булган документларны талҽп итҥ тыела. 

Гариза бирҥченең алда кҥрсҽтелгҽн документларны 

тапшырмавы дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен документлар 

кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тормый. 

 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла) норматив хокукый 

актларда кҥздҽ тотылган 

очракларда хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

талҽп ителҽ торган дҽҥлҽт 

хакимияте органнарының 

(җирле ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге 

Килештерҥ талҽп ителми.  

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне кире 

 1) тиешле зат тарафыннан документлар 

тапшырмау; 

          2) тапшырылган документларның ҽлеге 
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кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

 

регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

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 

туктату яки кире кагу ҿчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

Туктату ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез булып тора: 

Ҽгҽр җир участогының урнашу схемасын раслау 

турында гариза кергҽн вакытта, палатада элек башка зат 

тарафыннан тҽкъдим ителгҽн җир кишҽрлеген урнаштыру 

схемасы һҽм ҽлеге схемалар белҽн каралган җир 

кишҽрлеклҽренең урнашу схемасы ҿлешчҽ. яки тулысынча 

туры килсҽ, җир участогының урнашу схемасын раслау 

турында соңрак бирелгҽн гаризаны карауны туктатып тору 

турында Карар кабул ителҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

мондый карарны юллый. 

Җир кишҽрлегенең урнашу схемасын раслау турында 

бирелгҽн гаризадан соң карау, элек җибҽрелгҽн җир 

участогының урнашу схемасын раслау турындагы карар 

кабул ителгҽнче, яисҽ җир участогының урнашу схемасын 

раслау турында элек җибҽрелгҽн карар кабул ителгҽнче 

туктатыла; 

Баш тарту ҿчен тҥбҽндҽге нигезлҽр: 

1) җир участогының урнашуы схемасының аның 

формасы, Форматы яки аны ҽзерлҽҥ талҽплҽренҽ туры 

килмҽве. РФ ҖК 11.10 статьялары; 

2) барлыкка килҥ схемасы каралган җир кишҽрлеге 

урнашу урыны белҽн элек барлыкка килҽ торган җир 

кишҽрлеге урнашу схемасын раслау турындагы карар 

 

 

 

п.16 ст.11.10 ЗК РФ 
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нигезендҽ барлыкка килҽ торган урынның гамҽлдҽ булу 

вакыты гамҽлдҽн чыгарылмаган җир кишҽрлегенең 

урнашу урыны белҽн тулысынча яки ҿлешчҽ туры килҥе; 

3) РФ ҖК 11.9 статьясында каралган җир 

участокларына карата талҽплҽргҽ буйсынмыйча, җир 

кишҽрлеген урнаштыру схемасын эшлҽҥ; 

4) территорияне планлаштыру проекты, җир тҿзелеше 

документлары, аеруча саклана торган табигый территория 

турында нигезлҽмҽ расланган җир участогының урнашу 

схемасына туры килмҽҥ; 

5) расланган территория чиклҽрендҽ территорияне 

межалау проекты җир кишҽрлегенең урнашу урыны 

барлыкка китерҥ ҿчен  

 2.10. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт 

пошлинасы яки башка тҥлҽҥ алу 

тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез кҥрсҽтелҽ 

  

 

 

2.11.  Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен зарури һҽм мҽҗбҥри булган 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

алынучы тҥлҽҥнең тҽртибе, кҥлҽме 

һҽм тҥлҽтҥ нигезе, андый тҥлҽҥнең 

кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы 

турындагы мҽгълҥматны да кертеп 

 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

 2.12. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында запрос биргҽндҽ 

 Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза 

бирҥ-15 минуттан да артмаска тиеш.  
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һҽм андый хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽрен алганда чират 

кҿтҥнең максималь срогы 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш. 

 2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында запросны 

теркҽҥ срогы, шул исҽптҽн 

электрон рҽвештҽ 

 Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ 

Электрон формада ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ кергҽн гариза 

тҥбҽндҽге ял (бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ 

 

 2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урыннарына, 

шул исҽптҽн Россия Федераци-

ясенең инвалидларны социаль яклау 

турындагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне тҽэмин 

итҥгҽ, андый хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ 

тҽртибе турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ 

 

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 

кҥченҥ). 

Муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм мультимедиа мҽгълҥматы 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ уңайлы урыннарда урнаштырыла, 

шул исҽптҽн инвалид-ларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен 

исҽпкҽ алып. 

 

 2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек зонада 

булуы; 
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белҽн ҥзара элемтҽсе саны һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

Бердҽм порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында консультация 

алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза бирҥ, 

муниципаль хезмҽтнҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль 

районның “Интернет” челтҽрендҽге 

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

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында 

тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет аша 

электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 
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тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм 

мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

 2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

 Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 
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ҥзенчҽлеклҽре итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында гаризаны электрон формада бирҥ 

законда каралган очракта гариза Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

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

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

(функциялҽрнең) Бердҽм порталы  

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 



3. 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; 
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2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 

4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында 

консультация алу ҿчен палатага шҽхсҽн, телефоны буенча һҽм (яки) электрон почта 

аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен тапшырыла торган документлар һҽм башка сораулар буенча да 

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 мҽгълҥмат алу рҿхсҽт ителҽ. 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

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

кҥрсҽтҥ турында язма гариза яза һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 

документларны палатага тапшыра. 

Гариза һҽм шуңа ҿстҽп бирелҽ торган документлар гариза бирҥче тарафыннан 

кҽгазьдҽ заказлы почта аша тапшыру турында уведомление белҽн җибҽрелҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гариза электрон формада палатага 

электрон почта, яки Интернет аша җибҽрелҽ. 

Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.  

 

3.3.2. Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы тҥбҽндҽгелҽрне 

башкара:  

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;  

мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе очрагында); 

 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).  
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Искҽрмҽлҽр булмаган очракта палата белгече башкара:  

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ;  

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ керҽ торган номерга бирелгҽн документларны кабул итҥ 

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

тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен тапшыру. палата җитҽкчесенҽ карап 

тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ.  

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, палата 

белгече, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен каршылыклар булуы турында 

хҽбҽр итҽ һҽм документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең 

эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документларны кире кайтара.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган тҥбҽндҽге процедуралар гамҽлгҽ 

ашырыла: 15 минут эчендҽ гаризалар һҽм документлар кабул итҥ; гаризаны кабул 

иткҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ карар кабул итҥ ҿчен 

җибҽрелгҽн, гариза кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн, яки гариза бирҥчегҽ документлар 

кире кайтарылган.  

3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата 

белгеченҽ гариза 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. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ бирҥ (кҥчемсез 

милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган 

мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган) аша җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

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

Процедураның нҽтиҗҽсе: 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 

кирҽкле документ һҽм мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга 

таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар), яисҽ баш тарту 

турында палатага җибҽрелгҽн белдерҥ.  

3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ.  
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3.5.1. Палата белгече ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту нигезлҽренең булуын тикшерҥне гамҽлгҽ ашыра.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта 

Комитет белгече гамҽлгҽ ашыра:  

- Гаризага ҿстҽп бирелгҽн документларның дҿреслеген тикшерҽ;  

- тҽкъдим ителгҽн документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамланмаганмы 

икҽнен билгели;  

- җир кишҽрлеклҽрен тҿзҥ турында карар проектын ҽзерли (алга таба-боерык 

проекты); - ҽлеге Регламентның 2.7 пунктында кҥрсҽтелгҽн органнарга килешҥ 

проектын җибҽрҽ, норматив хокукый актларда каралган очракларда муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен 

нигез булган очракта палата белгече муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат проектын ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыра.  

Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң җиде эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кҥрсҽтмҽ проекты яки баш тарту турында хат 

проекты.  

3.5.2. Палата белгече килештерҥ органнары бҽялҽмҽлҽрен карый, кирҽк 

булганда җир участогының урнашу схемасын раслау турындагы карар проектына 

ҥзгҽрешлҽр кертҽ һҽм җитҽкчегҽ имза кую ҿчен юллый.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куюга юнҽлдерелгҽн җир участогының урнашу 

схемасын раслау турындагы карар проекты. 

 Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура килешҥ органнарыннан 

кҥрсҽтмҽ проектына бҽялҽмҽ кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ 

ашырыла.  

3.5.3. Палата җитҽкчесе җир участогының урнашу схемасын раслау турында 

карар проектын имзалый. 

Палата җитҽкчесе баш тарту турында хат проектын имзалый.  

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: җир участогының урнашу схемасын раслау 

турында кул куелган боерык яки баш тарту турында имзаланган хат.  

3.5.4. Палата белгече боерыкны теркҽҥ журналында билгели.  

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽҥ журналында теркҽлгҽн җир участогының 

урнашу схемасын раслау турында боерык.  

3.5.5. Комитет белгече гариза бирҥчегҽ җир участогының урнашу схемасын 

раслау турында кҥрсҽтмҽ бирҽ. Гариза бирҥче журналда җир участогының урнашу 

схемасын раслау турында карар кабул итҥ турында язып имзасын куя.  

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар кабул итҥ сҽгатьлҽрендҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥ мизгеленнҽн 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ җир участогының урнашу 

схемасын раслау турында бирелгҽн боерык.  
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3.5.6. Палата белгече муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар 

кабул ителгҽн очракта, баш тарту турында хат язып почта аша җибҽрҽ.  

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге регламентның  

3.5.1 пунктчасында каралган процедуралар тҽмамланганнан соң гамҽлгҽ 

ашырыла: - мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн килгҽн очракта 15 минут эчендҽ;  

- җавап почта аша җибҽрелгҽн очракта бер кҿн эчендҽ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кире кагу турында бирелгҽн (җибҽрелгҽн) хат. 

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. КФҤтҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар килгҽндҽ, процедуралар 

ҽлеге Регламентның  

3.5.3 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

КФҤкҽ җибҽрелҽ.  

3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.  

3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган документта техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирҥче Палатага тапшыра: техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гариза (кушымта № 3); гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

буларак бирелгҽн документта техник хата; 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), яисҽ 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 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: Комитет белгеченҽ 

карауга юнҽлдерелгҽн, кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.  

3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктлары 

белҽн каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның 

вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн 

ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы 

белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.  

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 
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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. 

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. 
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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 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; 

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 
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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 

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  ; 
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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 

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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1 нче кушымта 

________________________________________ 

муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы 

исеме) 

_______________________________________ 

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы 

документның фамилиясе, исеме, атасының 

исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, 

реквизитлары, ИНН) 

_________________________________________

_ (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт 

теркҽве турында мҽгълҥматлар, урнашу урыны, 

оештыру-хокукый формасы, ОГРН) 

_________________________________________

____________________ (почта адресы, электрон 

почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге, 

яки җир кишҽрлеклҽре схемасын раслау турында 

Гариза 

Сездҽн территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге схемасын 

раславыгызны сорыйм. 

Җир кишҽрлегенең урнашу схемасы нигезендҽ тҿзелҽ торган җир кишҽрлеге 

тҥбҽндҽге адрес буенча урнашкан: 

_______________ муниципаль районы (шҽһҽр округы), торак пункт 

____________________ ур. ________________ шартлы билгесе _______ (җир 

кишҽрлегенең адресы булмаганда, җир кишҽрлегенең урнашу урынының башка 

тасвирламасы). Җир кишҽрлегенең кадастр номеры* яки җир кишҽрлеклҽренең 

кадастр номерлары_____________: ___, __________________: ___, 

________________:______. (җир участогының еллык(яңа) җир участогыннан 

барлыкка килҥе(алынуы), кҥчемсез милек дҽҥлҽт кадастрына кертелгҽн 

мҽгълҥматлар (һ.б.) турында мҽгълҥматлар кҥрсҽтелгҽн) 

___________________________________________________________________ 

(чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге яки барлыкка килҽ торган җир участогыннан рҿхсҽт 

ителгҽн файдалану тҿре барлыкка килҽ торган территориаль зона) Җир кишҽрлеге 

керҽ _______________________________________. (җирлҽрнең категориясе 

кҥрсҽтелҽ) 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (сканкопия): 

1) шҽхесне раслаучы документлар; 

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн); 

3) территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен 

урнаштыру схемасы 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 

шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 

куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, 

шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул 

итҥне дҽ кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 

килешҥлҽрен раслыйм. Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим 

ителгҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк 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 дҿрес мҽгълҥматлар бар. Миңа муниципаль 

хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша бирелгҽн сораштыруда 

катнашырга ризалыгымны 

бирҽм:_______________________. 

 

 

______________  _________________ ( ________________) 

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

 

 

 



2 нче кушымта 

Боерык 

№ ______ « ____ »_____________20__ел 

ТЕРРИТОРИЯНЕҢ КАДАСТР ПЛАНЫНДА 

ҖИР КИШҼРЛЕГЕНЕҢ УРНАШУ СХЕМАСЫН РАСЛАУ ТУРЫНДА 

Гаризаны карап__________________________________, Россия Федерациясе Җир 

кодексы нигезендҽ: 

1. Җир кишҽрлеген мҽйданы белҽн урнаштыру схемасын расларга ___________ 

рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре белҽн 

кв. м.___________________, җир категориясеннҽн _______________, урнашкан 

________________________ 

(адресы, урнашкан урыны) 

территориянең кадастр планы (ҽлеге кҥрсҽтмҽгҽ 1 кушымта). 

2. _______________________ тҿзелҽ торган җир участогының дҽҥлҽт кадастр исҽбе 

турындагы гариза белҽн һҽм милек 

хокукын ышанычлылыгыннан башка дҽҥлҽт теркҽве турында гариза белҽн 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3. Ҽлеге карарның гамҽлдҽ булу вакытын - ике ел билгелҽргҽ. 

4. Ҽлеге кҥрсҽтмҽнең ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны йҿклҽргҽ 

________________________________________________________________________ 

(вазыйфасы, Ф. И. А.и) 

Җитҽкче___________________ 



Боерык белҽн расланган 

Кҥрсҽтмҽлҽргҽ кушымта 

_________________________ 

 «__»________20___ел  №____ 

 

 

Территориянең кадастр планында җир кишәрлеге,  

яки җир кишәрлекләре урнашу схемасы 

Кадастр  кварталы: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Җир кишҽрлегенең  урнашу урыны   - ___________________________ 

Җир кишҽрлегенең мҽйданы               - ___________кв.м. 

Җирлҽрнең категориясе                      - ___________________________ 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре              - ___________________________ 

 Яңа Җир кишҽрлеге оештыруда катнашучы җир кишҽрлегенең 

кадастр  номеры                                      ________________________ 

    (ҽгҽр дҽҥлҽт яки муниципаль милектәге  

      җир кишәрлеге аша башкарылса) 

Чиклҽрнең характерлы нокталарын билгелҽҥ  

        (яңа кишҽрлек оештыруда катнашучы кишҽрлеклҽрнең)                                                                    

                                                                                   ___________,   _____________ 

 

 

_______________________________ 
 

 



Кушымта  №3 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 
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мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

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

Палата рҽисе   8(84370) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru   

Палата белгече  8(84370) 2-15-03 Aydar.Rahmatullin@tatar.ru  

  

Кайбыч муниципаль районы Советы   

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

Башлык 8(84370) 2-11-00  Rahmatullin.Albert@tatar.ru 
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  Татарстан Республикасы Кайбыч 
муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2019 елның 29 
маендагы 256 номерлы карарына 
кушымта  №5 

  

 

Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү буенча муниципаль  хезмәт 

күрсәтүнең  административ регламенты 

  

 

 1.Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ буенча муниципаль  

хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен 

билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга 

таба –Палата). 

1.3.1. Палатаның 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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(http://uslugi.tatar.ru/); 

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

        18.06.2001чыккан    78-ФЗ номерлы «Җир тҿзелеше турында» Федераль законы    

(алга таба – Федераль закон №78-ФЗ) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 

25.06.2001, № 26, ст. 2582); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 

ст.); 

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы 

белҽн "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» (алга 

таба762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 
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15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

 

«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 хезмәт күрсәтү стандарты 

    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ 

турында карар. 

2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат  

РФ ҖК  п.7 ст.39.15   

Палата тур. нигезлҽмҽ 

2 2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

 Гариза кергҽн кҿннҽн соң 12 эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган 

РФ ҖК п.7 ст.39.15   
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кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза;   

2) гариза бирүченең  җир кишәрлеген торглар 

үткәрмичә алуны раслаучы Россия  Федерациясе 

Хӛкүмәте тарафыннан вәкаләтләр тапшырылган 

башкарма хакимиятнең  федераль  органы билгеләгән 

исемлектә каралган документлар, вәкаләтле   органга  

ведомствоара  үзара арадашлык тәртибендә бирелә 

торган  документлар искәрмә булып тора; 

3) соралган җир кишәрлеген ясарга кирәк булган 

һәм әлеге җир кишәрлеге ясаласы чикләрнең 

территориясен ызанлау проекты булмаган очракта, 

җир кишәрлегенең урнашу   схемасы; 

4) урман кишәрлеге бирүне килештерү турында 

гариза бирелгән булса, урман кишәрлеге проект  

документациясе; 

5) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен 

таныклаучы документлар һҽм гариза бирҥче вҽкиле 

биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре; 

6) гариза бирҥче чит ил юридик заты булса,    

юридик затның чит ил законнарына туры китереп 

дәүләт теркәве узуы турындагы документларының 

рус теленә расланган тәрҗемәсе; 

7) Җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ  

турында мӛрәҗәгать оешмага бакчачылык ӛчен 

тәгаенләнгән булса,   гражданнар тӛзегән  

коммерцияле булмаган оешманың әгъзалары 

исемлеге . 

    Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен гариза 

РФ ҖК п.2 ст.39.15   



150 

 

бланкын мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

     Гариза һҽм теркҽлҥче документлар мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның кайсы да булса берсе белҽн 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш йҿртҥче зат тарафыннан); 

почта аша җибҽрҥ. 

      Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кҿчҽйтелгҽн югары 

квалификацияле электрон култамга белҽн имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ гомумфайдаланыла 

торган мҽгълҥмати телекоммуникация челтҽре, шул 

исҽптҽн Интернет ТР МК ның 190 номерлы 

карарының 7 пункты  мҽгълҥмати- 

телекоммуникация челтҽре һҽм дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталы аша да 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар 

нигезендҽ зарур булган 

дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм 

бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тапшырырга хаклы 

РФ Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) күчемсез милек объектының тӛп 

характеристикалары һәм теркәлгән хокуклары 

турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан 

ӛземтә  

2)Күчемсез мӛлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 

күчемсез милек объектына тӛп характеристикалар 

һәм теркәлгән хокуклар турында Ӛземтә;   

3)   ЕГРЮЛ яисә    ЕГРИПтан мәгълүматлар 
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документларның тулы 

исемлеге, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе 

ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында тҽгаенлҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм бҥтҽн оешмалар карамагын-

дагы югарыда санап кителгҽн документларны талҽп 

итҥ тыела.  

Югарыда кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларны ҥз эченҽ 

алган документларны мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтмҽҥгҽ 

нигез булып тора алмый 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 
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аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез:   

 Ҽгҽр дҽ җир кишҽрлеге бирҥне алдан 

килештерҥ  турындагы мҿрҽҗҽгатькҽ беркетелгҽн 

җир кишҽрлеген ясау ҿчен аның урнашу схемасы, 

башка затның алдарак тапшырылган  җир кишҽрлеге 

бирҥне алдан килештерҥ  турындагы мҿрҽҗҽгатькҽ 

беркетелгҽн җир кишҽрлеген ясау ҿчен аның урнашу 

схемасына ҿлешчҽ яки тулысынча  туры килсҽ. 

Баш тарту ҿчен нигез : 

1) җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ  

турындагы мҿрҽҗҽгатькҽ беркетелгҽн җир 

кишҽрлеген ясау ҿчен аның урнашу схемасы     РФ 

ҖК 11.10статьясының 16 пунктында    кҥрсҽтелгҽн 

нигезлҽр белҽн расланмаса; 

2) ясаласы җир кишҽрлеге гариза бирҥчегҽ РФ 

ҖК 39.16 статьясының  1 - 13, 15 - 19, 22 , 23 

подпунктларында  кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр белҽнбирелҽ 

алмаса; 

3) чиклҽре   Федераль закон нигезендҽ 

тҿгҽллҽштерелергҽ тиешле  җир кишҽрлеге бирелҽ 

алмый.   

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ ҖК п.8 ст.39.15   

 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт    

consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9872s5z6M
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9375s5zDM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9376s5zBM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9376s5z9M
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9377s5zFM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9377s5zCM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9377s5zBM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9377s5zBM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C03551A4177007692EF5015s8z8M
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күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ 

урыннарына, шул исҽптҽн 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль 

яклау турындагы законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

объектларга инвалидлар 

ҿчен ҥтҥне тҽэмин 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы 

һәм 

янгын сүндерү системасы белән 

җиһазландырылган 

биналарда, документларны рәсмиләштерү өчен 

кирәкле җиһазлар, мәгълүмати стендлар белән 

башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү 

урынына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин 

ителә (уңайлы керү-бинага чыгу һәм алар 

чикләрендә 
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итҥгҽ, андый хезмҽтлҽрне 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

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 хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

“Интернет” челтҽрендҽге http://kaybici.tatarstan.ru/ 
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технологиялҽрен кулланып.   рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҥз эченҽ тҥбҽндҽге процедураларны 

ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга җибҽрҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

  

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 2 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч 

кҽгазе); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 
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тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

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

  

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта палата белгече башкара: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

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: палата рҽисенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган 

документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый һҽм аны 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар Формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (бина, корылма); 

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

3) ЕГРЮЛ дан мҽгълҥматлар 

Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин. 

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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып 

алына торган документлар (мҽгълҥмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен документ (мәгълүмат) булмавы турында хәбәрнамә (алга таба – кире кагу 

турында хәбәрнамә) юллыйлар. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ 

башкарыла: 
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  Росреестр белгечлҽре җибҽрҽ торган документлар   (мҽгълҥматлар) буенча ҿч 

эш кҿненнҽн артмый; 

башка поставщиклар буенча   -      ведомствоара гарызнамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: Палатага юлланган документ (мәгълүмат) яки кире 

кагу турында  мәгълүмат. 

  

 3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Белгеч кергҽн документлар нигезендҽ: 

Җир кишәрлеге бүлүне алдан килештерү буенча боерык  проекты   (алга таба  – 

боерык)  яки  кире кагу ҿчен  Регламентның 2.9 пунктындагы нигезлҽр булса, кире 

кагу турында сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, хҽбҽрнамҽ ҽзерли;  

Билгеләнгән тәртиптә  документ проекты әзерли; 

Ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ;  

боерык проектын яки кире кагу турында хат проектын имза Палата 

җитәкчесенә  юллый   (аның вәкаләтле вәкиленә). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар  бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Палата җитәкчесенә   (аның вәкаләтле вәкиленә) 

юлланган документ проекты . 

3.5.2. Палата Рҽисе боерыкка яки баш тарту турында хатка кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту 

турында хат. 

 3.5.3.   Палата Белгече:  

Боерык  яки баш тарту турында хатны терки; 

Гаризада күрсәтелгән ысул белән гариза бирүчегә   (аның вәкиленә)   

муниципаль  хезмәт нәтиҗәсе, боерык яки хатны алу   датасы һәм вакыты турында 

хәбәр итә.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документны   Палата 

җитәкчесе (аның вәкаләтле вәкиле ) имзалаган кӛнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: боерык яки баш тарту турында җибҽрелгҽн хат.  

3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҿхсҽт бирҥ яки 

бирҥдҽн баш тарту турында карар бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: 

карар бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн - ҽлеге Регламентның 3.5.3 

пунктчасында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе яки почта аша кире кагу турында хат җибҽрелде. 

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул 

куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар  ачыкланган-

нан 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 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 урынбаса-

ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакы-

тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту 

яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 
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(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн документлар-

ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 
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кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире 

кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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; 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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 
 

  ________________________________________ 
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 ________________________________________  
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

__________________________________________  
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, 

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

_____________________________________________________________ 

(почта адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

 

Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү турында гариза   
 

Сездҽн  ___________________________________________ нигезендҽ, 
(указывается основание из числа, предусмотренных п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст.39.10 

ЗК РФ). 

_____________________________________________________________ максатында 

җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥне   
    (җир кишҽрлеген куллану максаты кҥрсҽтелҽ) 

  ___________ кв.м. мҽйданлы җир кишҽрлеге, кадастр  номеры ________:___, рҿхсҽт 

ителгҽн куллану тҿре   ___________________,  _______________җир  

категориялҽреннҽн,    тҥбҽндҽге адрес  буенча урнашкан: ___________ муниципаль 

район (шҽһҽр округы), торак пункт_________________,________________ ур.   

________ й.,   _____________________________________________________ сорыйм. 
(гариза бирҥче җир кишҽрлеген алырга телҽгҽн хокук тҿре)  

Ҿстҽмҽ мҽгълҥматлар  (тҥбҽндҽге шартлар булганда тутырыла): 

_________________________________________________________________________ 
Җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яки муниципаль  мохтаҗлык булып алынган очракта, җир кишҽрлеген 

дҽҥлҽт яки муниципаль  мохтаҗлык ҿчен алу  реквизитлары  ; 

_____________________________________________________________________________________ 

ҽгҽр җир кишҽрлеге  бу  предоставляется для размещения объектларнв урнаштыру ҿчен бирелсҽ,  

территориаль планлаштыру һҽм   (яки) территория  планировкасы проекты документын раслау 

турында карар  реквизитлары; 

 

Гаризага документларның тҥбҽндҽге кҥчермҽлҽре теркҽлҽ (сканкҥчермҽлҽре): 

1) гариза бирҥченең җир кишҽрлеген сатулар уздырмыйча алу хокукын 

раслаучы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең вҽкалҽтле  федераль башкарма хакимият  

органы билгелҽгҽн тҽртиптҽге документлары; 

2) җир кишҽрлеге урнашу схемасы   (әгәр сорала торган җир кишәрлеген 

оештырырга кирәк булса,    чикләрендә мондый җир кишәрлеге оештырыла торган  

территориянең мижалау проекты булмаса); 

3) урман кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, чиклҽре, мҽйданы һ.б. тур.проек  

документациясе (җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү турында гариза урман 
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кишәрлеге турында булса); 

4) гариза бирҥче вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ  (гариза белән 

гариза бирүченең вәкиле мөрәҗәгать итсә); 

5) юридик затның чит ил законнарына туры китереп дҽҥлҽт теркҽве узуы 

турындагы документларының рус теленҽ расланган тҽрҗемҽсе (гариза бирүче чит ил   

юридик заты булса); 

6) гражданнар тҿзегҽн  коммерцияле булмаган оешманың ҽгъзалары исемлеге  

(Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү  турында мөрәҗәгать оешмага 

бакчачылык өчен тәгаенләнгән булса). 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртергә рөхсәт бирәм,   шул исәптән  

автоматлаштырылган   режимда.   

Гаризага кергән мәгълүматлар дөрес булуын раслыйм.  Документлар 

(документларның сканкүчермәләре), Россия Федерациясе канунчылыгы белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килә, гаризаны бирү   моментына бу     документлар 

гамәлдә һәм дөрес мәгълүматлар җиткерә.   

  Миңа күрсәтелгән муниципаль  хезмәт   сыйфатын билгеләү буенча телефон 

буенча сораштыруда катнашуга ризалык бирәм : _______________________. 

 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)  (Ф.И.А.и.)
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 
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автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@tatar.ru  

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 
Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы 
 Башкарма комитетының  
2019 елның 29 маендагы  

256 номерлы карарына кушымта  №6 

 

Муниципаль милекне муниципаль  учреждениеләр, муниципаль  казна   

предприятиеләренең    оператив идарә итү һәм муниципаль  унитар  

предприятиеләрне хуҗалык алып бару хокукында рәсмиләштерү  (ныгыту)  

буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү 

административ  регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) муниципаль милекне муниципаль  учреждениелҽр, муниципаль  казна   

предприятиелҽренең    оператив идарҽ итҥ һҽм муниципаль  унитар  

предприятиелҽрне хуҗалык алып бару хокукында рҽсмилҽштерҥ  (ныгыту) буенча 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 
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2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

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

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

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

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);  

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 

ст.));  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004);  

http://www.kaybici.tatarstan.ru/


173 

 

 15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль милекне муниципаль  

учреждениелҽр, муниципаль  казна   

предприятиелҽренең    оператив идарҽ итҥ һҽм 

муниципаль  унитар  предприятиелҽрне хуҗалык 

алып бару хокукында рҽсмилҽштерҥ  (ныгыту) 

РФ ШтК 298  cт; 

  

  РФ ШтК 36 бҥлеге      

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Муниципаль милекне рҽсмилҽштерҥ (ныгыту) 

турында башкарма комитет карары   

2. Оператив идарҽ итҥ һҽм муниципаль  унитар  

предприятиелҽрне хуҗалык алып бару 

хокукында муниципаль  милекне рҽсмилҽштерҥ 

турында килешҥ   

 3.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

      

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

   Гаризаны алганнан соң 12 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ. 
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итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  1)Гариза; 

  2-3)мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре; 

4)   юридик затның оештыру документлары 

кҥчермҽлҽре; 

5) соңгы хисап датасына муниципаль милек 

исемлеге   3 нҿсхҽдҽ; 

6) Җитҽкче билгелҽҥ турында боерык ҿземтҽсе 1 

нҿсхҽдҽ; 

7)  муниципаль милекне тапшыру тур. баланста 

тотучының ризалыгы   1 нҿсхҽдҽ; 

8) һҽр кҥчемсез милек объектына  техник   

паспорт  оригиналы һҽм    кҥчермҽсе   кадастр  

номеры белҽн   (булса). 

Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   

Электронная формасы башкарма   Башкарма комитет 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 
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рҽсми сайтында урнаштырылган.    

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. 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ:   

1)ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар; 

2) Сведения из информационного письма 

государственной Россия   Федерациясе субъекты 

буенча дҽҥлҽт статистикасы   Федераль  хезмҽте 

территориаль  органы  мҽгълҥматый хатыннан  

ЕГРПОда хисапны оештыру турында мҽгълҥматлар; 

3)   бухгалтерлык балансыннан мҽгълҥматлар 

(шул исҽптҽн керем һҽм чыгымнар тур.). 

 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. 

РФ ҖК; 

Палата турында нигезләмә 
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органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

Мҿрҽҗҽгать итҥченең югарыда кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган документларны 

тапшырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булып тормый 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

Тапшыру;  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 
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2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең 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) 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы дәү-

ләт пошлинасы һәм бүтән 

түләүнең тәртибе,күләме 

һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 
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методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽлҥ сроклары, 

аларны ҥтҽҥ тҽртибенҽ талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны 

электрон рҽвештҽ ҥтҽҥ ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук административ процедураларны 

кҥпфункцияле ҥзҽклҽрдҽ, дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең ераклашкан эш урыннарында ҥтҽҥ ҥзенчҽлеклҽре 

 

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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
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Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны белгечкҽ 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.  

.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

Формалаштыру һҽм җибҽрҥ  

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҥбҽндҽгелҽрне сората: 

1)ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар; 

2) Сведения из информационного письма государственной Россия   Федерациясе 

субъекты буенча дҽҥлҽт статистикасы   Федераль  хезмҽте территориаль  органы  

мҽгълҥматый хатыннан  ЕГРПОда хисапны оештыру турында мҽгълҥматлар; 

3)   бухгалтерлык балансыннан мҽгълҥматлар (шул исҽптҽн керем һҽм чыгымнар 

тур.). 

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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос 

кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

 3.5.1. Белгеч кергҽн документлар нигезендҽ (мҽгълҥматлар): карар кабул итҽ һҽм 

документ проектын ҽзерли: территорияне межалау проекты нигезендҽ җир 

кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥгҽ ризалык; җир кишҽрлеклҽрен 

яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥдҽн баш тарту турында карар. Билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ һҽм имзалау процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра.  

3.5.2. Палата рҽисе баш тарту турында боерыкка яки хатка кул куя.  
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 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту турында 

хат.  

3.5.3 Белгеч кҥрсҽтмҽ проектын яки баш тарту турында хатны терки һҽм гаризада 

кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ. Палата белгече гариза 

бирҥчегҽ территорияне межалау проекты нигезендҽ җир кишҽрлеклҽрен яңадан 

бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥгҽ ризалык яки килешҥ тҿзҥдҽн баш тарту турында 

карар җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кул кую документын теркҽҥ 

кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) теркҽлгҽн 

документны җибҽрҥ.  

 3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм  гариза бирҥчегҽ     муниципаль  хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.  

3.6.1.   Палата белгече  кабул ителгҽн карар нигезендҽ: 

Милекне тапшыру турында килешҥ   яки муниципаль  хезмҽт  кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту турында хат проектын ҽзерли;   

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ һҽм имзалау 

процедурасын гамҽлгҽ ашыра.  

3.6.2.   Палатам җитҽкчесе  килешҥ   яки муниципаль  хезмҽт  кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту турында хатны имзалый һҽм   милек мҿнҽсҽбҽтлҽре Бҥлегенҽ юллый. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ яки хат. 

 3.6.3. Бҥлек белгече: 

гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның 

вҽкиленең) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ; 

килешҥне ктлешҥлҽр теркҽҥ    журналында терки, килешҥдҽ торакның гомуми һҽм 

торак мҽйданын, килешҥне тҿзҥ датасын һҽм номерын кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кул кую документын теркҽҥ 

кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) теркҽлгҽн 

документны җибҽрҥ.  

3.6.4.   Палата белгече  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль  хезмҽт  кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту турында хатны бирҽ яки   почта аша җибҽрҽ.    

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ имзаланганнан соң килешҥнең ике нҿсхҽсен тапшыра, бер 

нҿсхҽсен   Палатада саклау ҿчен калдыра. 

Ҽлеге процедуралар: 

мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн килсҽ,   15 минут эчендҽ; 

хат почта аша җибҽрелгҽндҽ, ҽлеге  Регламентның 3.6.2  подпунктында каралган 

срокта башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ  муниципаль  хезмҽт  кҥрсҽтҥдҽн 

баш тарту турында юлланган хат. 
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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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 

гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 

3.8.2. 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн 

шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта 

аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-нан 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 хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 

4.1. 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. 
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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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм 

карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 урынбаса-

ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең 

вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмҽткҽрлҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, шулай ук ҽлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның 

хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять 

белдерҥ буенча судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе 
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5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 

тҽртибен бозу; 
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9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-сенең 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны кабул 

итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире кагуда 

дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма 
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хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл кылмавының) 

документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагуда 

кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 

1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма рҽвештҽ 

шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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 

http://www.gosuslugi.ru/
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(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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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   

 

   _____________________________________ 
 (муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

_________________________________________

___________________________ (алга таба – 

мҿрҽҗҽгать итҥче).(оештыру-хокукый формасы, ОГРН) 

 

Муниципаль милекне муниципаль  учреждениелҽр, муниципаль  казна   

предприятиелҽренең    оператив идарҽ итҥ һҽм муниципаль  унитар  

предприятиелҽрне хуҗалык алып бару хокукында рҽсмилҽштерҥ  (ныгыту) 

турында гариза 

   Муниципаль  милекне    оператив  идарҽ хокукында рҽсмилҽштерҥегезне 

(ныгытуыгызны) сорыйм.    

  Муниципаль  милекнең урнашу урыны: ________________ муниципаль  

районы, торак пункт____________, __________ ур.,  _________ й. 

 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

1)  мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен таныклаучы документлар кҥчермҽлҽре; 

  2)   мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар   

кҥчермҽлҽре; 

3)   юридик затның оештыру документлары кҥчермҽлҽре; 

4) соңгы хисап датасына муниципаль милек исемлеге   3 нҿсхҽдҽ; 

5) Җитҽкче билгелҽҥ турында боерык ҿземтҽсе 1 нҿсхҽдҽ; 

6)  муниципаль милекне тапшыру тур. баланста тотучының ризалыгы   1 

нҿсхҽдҽ; 

7) һҽр кҥчемсез милек объектына  техник   паспорт  оригиналы һҽм    

кҥчермҽсе   кадастр  номеры белҽн   (булса). 

  

Сораткан очракта сканерланган кҥчермҽлҽрнең     оригиналларын  бирергҽ 

сҥз бирҽм.   

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 
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автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №7 

 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген даими (сроксыз) куллануга 

тапшыру буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү 

административ  регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент)   муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген даими (сроксыз) 

куллануга тапшыру буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен 

билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 
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(http:// www.kaybici.tatarstan.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

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

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

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

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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 Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел чыккан    762 

номерлы "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» боерыгы 

белҽн (алга таба-762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,);Россия Федерациясе  икътисадый ҥсеш 

Министрлыгының 12.01.2015 чыккан   1номерлы «Мҿрҽҗҽгать итҥченең җир 

кишҽрлеге алуга сатулар ҥткҽрмичҽ хокукын раслаучы     документлар исемлеген 

раслау турында» приказы (алга таба- приказ №1) (Хокукый мҽгълҥмат рҽсми 

интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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«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: 

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. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген 

даими (сроксыз) куллануга тапшыру 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

  Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген 

даими (сроксыз) куллануга тапшыру турында  карар. 

Җир кишҽрлеген сату-алу акты      

  Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

  РФ ҖК 39.1 ст. п.1 пп.4 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

   Гаризаны алганнан соң 15 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ.  

Имзаланган килешҥне тапшыру боерык 

теркҽлгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып 

тору каралмаган. 

 

  

 

     РФ ҖК п.8 ст.39.29   
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очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  1)Гариза 

  2-3)мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре;  

4)   юридик   затның оештыру документлары;   

5) мҿрҽҗҽгать итҥченең кҥчемсез милек 

объектына хокукын раслаучы документлар   

Кҥчемсез милек объектын урнаштыру урыны 

турында карар булса: 

1)Гариза 

  2-3)мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре;  

4)   юридик   затның оештыру документлары   

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен гариза 

бланкын мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм теркҽлҥче документлар мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 
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ысулларның кайсы да булса берсе белҽн 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш йҿртҥче зат тарафыннан); 

почта аша җибҽрҥ. 

Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кҿчҽйтелгҽн югары 

квалификацияле электрон култамга белҽн 

имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ гомумфайдаланыла 

торган мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, шул  

исҽптҽн Интернет мҽгълҥмати- телекоммуникация 

челтҽре һҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

Бердҽм порталы аша да тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин.    

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хо-

кукый актлар нигезендҽ за-

рур булган дҽҥлҽт органна-

ры, җирле ҥзидарҽ органна-

ры һҽм бҥтҽн оешмалар ка-

рамагындагы һҽм мҿрҽҗҽ-

гать итҥче тапшырырга хак-

лы документларның тулы 

исемлеге, шулай ук мҿрҽ-

җҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон фор-

Хезмәт кабул итүчеләр  категориясеннән чыгып  

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка 

килҽ торган документлар исемлеге 3 нче кушымтада 

китерелгҽн.  

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 тап-

Приказ №1 
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мада, аларны тапшыру тҽр-

тибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

шырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булып тормый 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 
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тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

 Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар 

тулы кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган 

гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган 

һҽм (яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

2) җир кишҽрлеге  муниципаль милеккҽ карамый; 

3) канунчылык белҽн сорала торган җир кишҽрлеген 

бирҥ тыела (җир кишҽрлеге  ҽйлҽнештҽн алынган, 

ҽйлҽнеше чиклҽнгҽн һ.б.) 

РФ ҖК п.6 ст.39.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп  

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 
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биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 
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муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 
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аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 
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мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче кушымтада китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган 

очракта); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ,  
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документларда буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле 

тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн 

документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган 

документлар. 

3.3.3. Палата гаризаны карый, җир кишҽрлеген сату буенча аукцион яки җир 

кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ яки җир 

кишҽрлегенең урнашу урынын, аның мҽйданын, муниципаль берҽмлек 

башлыгы 

билгелҽгҽн вакытлы басма басмада файдалану рҿхсҽт ителгҽн җир 

кишҽрлеген 

милеккҽ (арендага) бирҥ турында гаризалар кабул итҥ турында хҽбҽрлҽрне 

бастырып чыгару турында Карар кабул итҽ, шулай ук ҽлеге гаризаларны 

муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайтында (муниципаль берҽмлекнең рҽсми 

сайты булганда) "Интернет"челтҽрендҽ кабул итҥ турында хҽбҽр урнаштыру. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

 1) кҥчемсез милек Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына 

(бина, корылма) тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында 

ҿземтҽ;  

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (җир 

кишҽрлегенҽ);  

3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар;  

Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин.  
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында гариза кергҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽр нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре 

соратып алына торган документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

гарызнамҽгҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага 

ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ.   

 3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ. 

3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:  

җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга тапшыру турында боерык  

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында дҽлиллҽнгҽн 

нигезлҽрен кҥрсҽтеп хат   проекты ҽзерли;  

билгеләнгән тәртиптә документ   проектын рәсмиләштерә; 

билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән документ   проектын килештерҥ  

процедурасын башкара;  
боерык яки хат  проектын   Палата җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затына) 

имзалауга юллый.  Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар   

запросларга җавап алынган кӛнне башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затына) 

имзалауга юлланган проект. 

3.5.2.   Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле заты) боерык яки хатны имзалый.   

Боерыкны  Палата мҿхере белҽн раслый. Имзаланган документны   Палата 

белгеченҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проект раслау ҿчен документ 

кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган боерык яки җир кишҽрлеген бирҥдҽн 

баш тарту турында хат.  

3.5.3. Специалист Палаты: 

        Палата белгече: баш тарту турында боерыкны яки хатны терки; Палата 

белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр 
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итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын 

һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.  

            Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул 

куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.      

            Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ.  

 3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн 

кҥрсҽтмҽ бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең 

килеп туган кҿнендҽ; хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн-процедура 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ ҽлеге Регламентта. 3.5.3 пунктчасында 

каралган.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык яки кире кагу турында 

җибҽрелгҽн хат  

3.5.6. Палата белгече: 

Җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга  килешҥе    проекты 

ҽзерли   (алга таба – килешҥ);  

Килешҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый; 

          Палата рҽисе имзалаган килешҥне килешҥлҽр теркҽҥ    журналында 

терки; 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кул куйдырып килешҥне бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар боерыкны 

биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ башкарыла.   

Процедураларның нҽтиҗҽсе:  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган  килешҥ. 

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче палатага тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 4); 
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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 гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша 

(шул исҽптҽн электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булган документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 

3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын 

тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша 

җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге 

турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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; 
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3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы 

эшчҽнлегенең яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет 

җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр 

тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль 

законның 16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә 

аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 
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5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, 

ике һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – 

комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле 

ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр 

(судтан тыш) шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ 

тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле 

ҥзҽк хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны 

һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн 

срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 
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судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ 

тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерация-сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 

елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы 

кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы 

кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес 

тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм 

дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн 

документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 
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в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки 

мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-

ны кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы 

кире кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 

ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы 

гамҽл кылуының (гамҽл кылмавының) документ белҽн расланган фактын 

(билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк 

җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ 

кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма рҽвештҽ шул турыда 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм 

гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына 

бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 

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 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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 
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хакында дҽлилле аңлатмалар бирелҽ, шулай ук кабул ителгҽн карарга 

шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат китерелҽ. 

5.10. 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 

Россия Федерациясе Җир кодексыннан өземтә 

 

39.9 статья. Дҽҥлҽти я муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген даими 

(сроксыз) куллануга бирҥ 

2. Дҽҥлҽти я муниципаль милектҽге җир кишҽрлеклҽре даими (сроксыз) 

куллануга бары тик шуларга бирелҽ:  

1) дҽҥлҽт хакимияте органнарына я җирле ҥзидарҽ органнарына;  

2) дҽҥлҽти һҽм муниципаль оешмаларга (бюджет, казна оешмаларына, 

автоном оешмаларга);  

3) казна предприятиелҽренҽ;  

4) ҥз вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥдҽн туктаган Россия Федерациясе президентларының 

тарихи мирас ҥзҽклҽренҽ. 
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Кушымта №2 
 

муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 

________________________________________________

________________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның 

фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, 

реквизитлары, ИНН) 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве 

турында мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

________________________________________________

______________ __________________________________  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен 

телефон номеры) 

 

 

 

 

Җир кишҽрлеген сатулар уздырмыйча даими (сроксыз)  

куллануга тапшыру турында 

гариза 

Сездҽн  

____________________________________________________________, 
(РФ ҖКның    ст.39.6 ст.  2 п. каралган нигезлҽрнең берсе кҥрсҽтелҽ). 

  _________________________________________________________ ҿчен 

  ___________ кв.м. мҽйданлы, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

_______________________________________ булган, ________________ җир  

категориясеннҽн булган , 

_________________________________________________________  адресы 

буенча урнашкан җирне сатулар уздырмыйча___________________ даими 

(сроксыз)  куллануга бирҥегезне сорыйм.    

      

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре;  

3) юридик   затның оештыру документлары;   

4) мҿрҽҗҽгать итҥченең кҥчемсез милек объектына хокукын раслаучы 

документлар   

Кҥчемсез милек объектын урнаштыру урыны турында карар булса: 

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 
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гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре;  

 3)   юридик   затның оештыру документлары     

Шәхси мәгълүматларны эшкәртү (муниципаль хезмәт күрсәтү 

кысаларында шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, 

аныклау (үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), блоклау, шәхси 

мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү 

өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) өчен мин тәкъдим 

ителә торган затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган 

режимда, муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган тарафыннан карарлар кабул итүне дә кертеп, килешүләрен 

раслыйм. Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, 

шулай ук миңа түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм.  

Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның күчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, 

гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматлар 

бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын 

бҽялҽҥ буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________.  

______________ _________________ ( ________________)  

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

 

Сатуларны үткәрмичә генә җир кишәрлеге алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннән өземтә 
(Россия икътисадый ҥсеш Министрлыгының   

 2015 е. 12 гыйнварындагы  1номерлы боерыгына кушымта) 

 

№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

11. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

 

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органы 

  

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

  * Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан ҿземтҽ  

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган 

документлар *  

Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

*    

   

   

12. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Милкендҽ дини яки 

хҽйриячел максаттагы 

корылма яки бина 

булган дини оешма   

Җирле ҥзидарҽ 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген  

 файдалану максатлары 

нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый 

торган ҽлеге исемлек белҽн 

каралган 

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

  

  

  

  

  

13. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

Бушлай 

файдалануга 

Дҽҥлҽт яисҽ Муници-

паль учреждение 

(бюджет, казна, 

Автоном учреждение) 

Дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль 

учреждениесе 

(бюджет, казна, 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

  Автоном 

учреждениесе) 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге)    

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган 

документлар 

* Сатып алына    

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган  белешмҽлҽрнең 

булмавы турында  

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

14. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Казна предприятиесе 

  

Казна 

предприятиесе 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

 Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган  

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

  

  

  

15. Подпункт 4 

статьи 39.5 

Земельного 

кодекса 

Бушлай 

файдалануга 

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федераци-ясе 

Президентларының 

тарихи мирас ҥзҽге   

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федерация-

се Президент-

ларының тарихи 

мирас ҥзҽге 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир участогы  

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп характер-

истикалар һҽм теркҽлгҽн 

хокуклар турында ЕГРНнан 

ҿземтҽ яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Гариза бирҥче 

булып торучы юридик зат 

турында ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

 

consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N
consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

16. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 2 

пунктчасы к  

Бушлай 

файдалануга 

Җир кишҽрлеге 

даими (сроксыз) 

файдалану 

хокукында 

бирелгҽн оешма 

хезмҽткҽре   

Хезмҽт мҽйданы 

рҽвешендҽ 

бирелҽ торган 

җир кишҽрлеге 

Эшкҽ алу турында боерык, 

хезмҽт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ 

яки хезмҽт килешҥе 

(контракт) 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ  

 

17. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

Бушлай 

файдалануга 

Дини оешма  

 

Дини яки хҽйрия 

билгелҽнешендҽге 

биналар, 

корылмалар 

урнаштыру ҿчен 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 



232 

 

№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

пунктының 3 

пунктчасы 

билгелҽнгҽн җир 

участогы  

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Бинага, 

корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  

  

18. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

Бушлай 

файдалануга 

Тҥлҽҥсез файдалану 

Хокукында биналар, 

Корылмалар бирелгҽн 

дини 

Дини оешма 

тарафыннан 

бушлай файдалану 

хокукында  

Мондый бинага, корылмага 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

очракта бинаны, бинаны, 

корылманы бушлай 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

2 

пунктының 4 

пунктчасы 

оешма бирелгҽн биналар, 

корылмалар 

урнашкан җир 

кишҽрлеге  

файдалану килешҥе Ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлегенҽ 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

булса, 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

соралган җир 

кишҽрлегенҽ хокукын 

раслаучы (билгелҽҥче) 

документлар 

Мҿрҽҗҽгать итҥченең 

(гариза бирҥчелҽрнең) 

соратып алына торган 

җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан барлык биналар, 

корылмалар исемлеген ҥз 

эченҽ алган, аларның 

кадастр (шартлы, 

инвентарьлы) номерлары 

һҽм адреслы ориентирларын 

кҥрсҽтеп, хҽбҽр итҥе 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Бинага, корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

  

19. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

Бушлай 

файдалануга 

"Дҽҥлҽт һҽм Муници-

паль ихтыяҗларны 

тҽэмин итҥ ҿчен 

товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне 

Кҥчемсез милек 

Объектларын тҿзҥ 

яки 

реконструкциялҽҥ 

ҿчен 

 Тулысынча федераль 

бюджет акчалары, Россия 

Федерациясе субъекты 

бюджеты акчалары яисҽ 

җирле бюджет акчалары 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

пунктының 5 

пунктчасы 

сатып алу ҿлкҽсендҽ 

контракт системасы 

турында" 2013 

елның 5 апрелендҽге 

44- ФЗ номерлы 

Федераль закон 

Нигезендҽ кҥчемсез 

милек Объектларын 

тҿзҥ һҽм 

реконструкциялҽҥгҽ 

граждан хокукый 

шартнамҽ тҿзелде <6> 

федераль бюджет 

акчалары, Россия 

Федерациясесубъекты 

Бюджеты акчалары 

яисҽ җирле бюджет 

Акчалары хисабына 

Тулысынча гамҽлгҽ 

ашырыла торган 

кҥчемсез милек 

объектларын 

билгелҽнгҽн җир 

участогы 

тулысынча 

федераль 

бюджет 

акчалары, 

Россия 

Федерациясе 

субъекты 

бюджеты яки 

җирле бюджет 

акчалары 

хисабына 

гамҽлгҽ 

ашырыла 

исҽбенҽ гамҽлгҽ ашырыла 

торган кҥчемсез милек 

объектларын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 

шартнамҽлҽр 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ   
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

тҿзҥгҽ яисҽ  

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 

шартнамҽ тҿзелде 

20. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 6 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яисҽ аның 

муниципаль 

берҽмлегендҽ 

крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

Тарафыннан Россия 

Федерациясе 

субъекты 

законы белҽн 

билгелҽнгҽн 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеген сораучы 

граждан  

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яки крестьян 

(фермер)   

хуҗалыгы 

Тарафыннан аның 

Эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

Ҿчен билгелҽнгҽн 

җир участогы 

Фермер хуҗалыгы берничҽ 

гражданнар тарафыннан 

тҿзелгҽн очракта, крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

тҿзҥ турында килешҥ * 

Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

* Гариза бирҥче булып 

торучы шҽхси эшмҽкҽр 

турында ЕГРИП тан ҿземтҽ 

 

<1> Документлар чын нҿсхҽдҽ (Документлар һҽркем ҿчен мҿмкин булган очракта) яисҽ җир кишҽрлегенҽ хокук 

алу 

турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты 

тарафыннан раслана торган кҥчермҽлҽрдҽ (җибҽрелҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).  

<2> Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2001, N 44, 4147 ст.; 2014, N 26, 3377 ст. 

<3> "*"Символы белҽн билгелҽнгҽн документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре 

белҽн 

идарҽ итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек 

аша 

соратып алына 
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Кушымта №4 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 



239 

 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №8 

 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген бушлай  ашыгыч куллануга 

тапшыру буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү   

административ  регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент)   муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч 

куллануга тапшыру буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен 

билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 
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(http:// www.kaybici.tatarstan.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

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

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

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

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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 Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел чыккан    762 

номерлы "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» боерыгы 

белҽн (алга таба-762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,);Россия Федерациясе  икътисадый ҥсеш 

Министрлыгының 12.01.2015 чыккан   1номерлы «Мҿрҽҗҽгать итҥченең җир 

кишҽрлеге алуга сатулар ҥткҽрмичҽ хокукын раслаучы     документлар исемлеген 

раслау турында» приказы (алга таба- приказ №1) (Хокукый мҽгълҥмат рҽсми 

интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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«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: 

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. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген 

бушлай  ашыгыч куллануга тапшыру 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга 

тапшыру турында боерык (кушымта №3). 

Җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга   

тапшыру килешҥе   (кушымта №4). 

3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

  РФ ҖК 39.1 ст. п.1 пп.4 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

   Гаризаны алганнан соң 12 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ.  

Имзаланган килешҥне тапшыру боерык 

теркҽлгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып 

тору каралмаган. 

 

  

 

     РФ ҖК п.8 ст.39.29   
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очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  1)Гариза 

  2-3)мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре;  

4) җир кишҽрлегенең расланган территориялҽрнең  

кадастр  планында урнашу схемасы   (җир 

кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк һҽм   территорияне 

ызанлау  проекты расланмаган булса) 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга тиешле башка 

документлар 5нче кушымтада китерелгҽн. 

 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хо-

кукый актлар нигезендҽ за-

рур булган дҽҥлҽт органна-

ры, җирле ҥзидарҽ органна-

ры һҽм бҥтҽн оешмалар ка-

рамагындагы һҽм мҿрҽҗҽ-

гать итҥче тапшырырга хак-

лы документларның тулы 

исемлеге, шулай ук мҿрҽ-

җҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон фор-

мада, аларны тапшыру тҽр-

Хезмәт кабул итүчеләр  категориясеннән чыгып  

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка 

килҽ торган документлар исемлеге 5нче кушымтада 

китерелгҽн.  

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 тап-

шырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

Приказ №1 
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тибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

тарту ҿчен нигез булып тормый 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   
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кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

РФ ҖК 2 п.39 ст. 1 п.15 каралган:  

1) җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ 

турында гаризага теркҽлгҽн җир участогының 

урнашу схемасы РФ ҖК 11.10 статьясындагы 16 

пунктында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча расланырга 

тиеш тҥгел; 2) барлыкка килергҽ тиешле җир 

кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 39.16 

статьясының 1 - 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 

пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча бирелҽ 

алмый;  

3) «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында» 

Федераль закон нигезендҽ чиклҽрне тҿгҽллҽштерергҽ 

тиешле җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 

39.16 статьясының 1-23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн 

нигезлҽр буенча бирелҽ алмый.  

РФ ҖК 39.16 ст. каралган:  

1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

җир законнары нигезендҽ сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать 

итте;  

2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

бирелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокук иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, 

Россия Федерациясе ЗК 39.10 статьясының 2 

пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 
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очраклардан тыш;  

3) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге коммерцияле булмаган 

гражданнар тарафыннан шҽхси торак тҿзҥ 

максатларында яшелчҽчелек, бакчачылык, дача 

хуҗалыгын алып бару яки территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеге 

гомуми файдалану милкенҽ керҽ икҽн, коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына яисҽ ҽлеге коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

итҥ очракларыннан тыш;  

4) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада җир кишҽрлегендҽ, сервитут 

шартларында яки җир кишҽрлегендҽ урнашмаган 

очракта, гражданнар яисҽ юридик затлар 

карамагында булган бина, корылма, корылма, 

тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, һҽм бу рҿхсҽт 

ителгҽн файдалануга яки җир участогы бирҥ 

турындагы гариза белҽн ҽлеге биналарның, 

корылмаларның, аларда биналарның милекчесе, бу   

объектның тҽмамланмаган тҿзелеш объектының 

хуҗасы мҿрҽҗҽгать итте;  

5) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

милектҽ булган бина, корылма, тҽмамланмаган 

тҿзелеш объекты урнашкан, ҽгҽр сервитут 

шартларында җир кишҽрлегендҽ (шул исҽптҽн 

тҿзелеп бетмҽгҽн корылма) урнаштырылса яки җир 

участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарга, 

корылмаларга, аларда биналарның, тҿзелеп бетмҽгҽн 
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объектыннан тыш; 

 6) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган 

яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ 

җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

хокукта рҿхсҽт ителми;  

7) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир 

кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, 

даими (сроксыз) файдалану яисҽ җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очракта, җир кишҽрлеген резервлау 

максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык тҥлҽҥсез 

файдалану турында гариза белҽн дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган;  

8) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽгҽр   

җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн бина, 

корылма, аларда биналарның, мондый җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш 

объектының хуҗасы яки мондый җир кишҽрлегенең 

хокукка ия булуы турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очраклардан тыш;  

9) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чит ил территориясендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 
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территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн 

территория чиклҽрендҽ яисҽ җир кишҽрлеге, ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яисҽ 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн очраклардан тыш, аңа карата башка зат 

белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында 

шартнамҽ тҿзелгҽн җир участогыннан тҿзелгҽн һҽм 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза 

белҽн, кҥрсҽтелгҽн объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле;     

10) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп 

беткҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документация нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн 

очраклардан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ   

турындагы гариза белҽн, территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп беткҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽлеге 

затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен 

кҥздҽ тота;  

11) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион 

предметы булып тора, аны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр РФ 
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ҖК 39.11 статьясының 19 пункты нигезендҽ 

урнаштырылган;  

12) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата РФ ҖК 39.11 статьясының 4 

пунктындагы 6 пунктчасында каралган Россия 

Федерациясе ҖК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 

6 пунктчасында, мондый җир кишҽрлегенең Россия 

Федерациясе ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 

пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ҽлеге 

аукционны Россия Федерациясе ҖК 39.11 

статьясының 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча 

ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителмҽгҽн 

очракта, аны сату яисҽ сату;  

13) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата Россия Федерациясе ЗК 39.18 

статьясының 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ 

индивидуаль торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару, бакчачылык, дача хуҗалыгы яки 

аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ бастырып 

чыгарылды һҽм урнаштырылды;  

14) җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану, 

линияле объектны территорияне планлаштыру  

проекты нигезендҽ урнаштыру очракларыннан тыш, 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген куллану 

максатларына туры килми;  

15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ Россия Федерациясе ҖК 39.10 статьясының 
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2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ турында гариза бирелгҽн очракта, оборона һҽм 

куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм 

кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 

файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

кертелмҽгҽн;  

16) коммерциячел булмаган оешманың 

гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы яшелчҽчелек, бакчачылык алып 

бару ҿчен федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик 

кҥлҽменнҽн артып китҽ;  

17) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада расланган территориаль планлаштыру 

документлары һҽм (яки) территорияне планлаштыру 

документлары нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны 

яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гариза белҽн ҽлеге объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле 

зат кире кайтарылды;  

18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе 

дҽҥлҽт программасы, Россия Федерациясе   

субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, 

корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

бинаны, корылманы тҿзҥгҽ вҽкалҽтле булмаган зат 

мҿрҽҗҽгать иткҽн; 1 

9) хокукларның билгелҽнгҽн рҽвешендҽ җир 
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кишҽрлеге бирҥ рҿхсҽт ителми; 

 20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿре 

билгелҽнмҽгҽн;  

21) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ 

кертелмҽгҽн;  

22) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан килештерҥ 

турында Карар кабул ителде, аның гамҽлдҽ булу 

срогы тҽмамланмаган һҽм җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн 

зат мҿрҽҗҽгать итте;  

23) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен алына һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ максаты дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган кҥп фатирлы 

йортны тануга бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш, мондый җир кишҽрлегеннҽн 

алынган максатларга туры килми;  

24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге чиклҽре «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт 

теркҽве турында " Федераль закон нигезендҽ   

тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;  

25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы җир кишҽрлеген урнаштыру 

схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман 

кишҽрлеклҽренең проект документларында 
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кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар нигезендҽ 

мондый җир кишҽрлеге ун проценттан артык 

тҿзелгҽн  

26) дҽҥлҽт мҿлкҽте исемлегенҽ кертелгҽн җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза яисҽ "Россия 

Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ 

турында" 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы 

Федераль законның 18 статьясындагы 4 ҿлешендҽ 

каралган муниципаль мҿлкҽт исемлеге белҽн ҽлеге 

Федераль законның 14 статьясындагы 3 ҿлеше 

нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат яисҽ аңа карата 

кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 14 статьясындагы 3 

ҿлеше нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат 

мҿрҽҗҽгать итте. 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт  Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру  
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күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 
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кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 
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мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада Электрон формада муниципаль хезмҽт алу  
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муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 
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Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата гаризаны карый, җир кишҽрлеген сату буенча аукцион яки җир 

кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ яки җир 

кишҽрлегенең урнашу урынын, аның мҽйданын, муниципаль берҽмлек башлыгы 

билгелҽгҽн вакытлы басма басмада файдалану рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеген 

милеккҽ (арендага) бирҥ турында гаризалар кабул итҥ турында хҽбҽрлҽрне 

бастырып чыгару турында Карар кабул итҽ, шулай ук ҽлеге гаризаларны 

муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайтында (муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайты 

булганда) "Интернет"челтҽрендҽ кабул итҥ турында хҽбҽр урнаштыру. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

 1) кҥчемсез милек Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына (бина, 

корылма) тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ;  

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ);  

3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар;  

Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ 

кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн 

билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн 

биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ.   

 3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ. 

3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:  

җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга тапшыру турында боерык  яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында дҽлиллҽнгҽн нигезлҽрен 

кҥрсҽтеп хат   проекты ҽзерли;  

билгеләнгән тәртиптә документ   проектын рәсмиләштерә; 

билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән документ   проектын килештерҥ  

процедурасын башкара;  

боерык яки хат  проектын   Палата җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затына) 

имзалауга юллый.  Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар   

запросларга җавап алынган кӛнне башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затына) 

имзалауга юлланган проект. 

3.5.2.   Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле заты) боерык яки хатны имзалый.   

Боерыкны  Палата мҿхере белҽн раслый. Имзаланган документны   Палата 

белгеченҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проект раслау ҿчен документ 

кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган боерык яки җир кишҽрлеген бирҥдҽн баш 

тарту турында хат.  

3.5.3. Специалист Палаты: 

        Палата белгече: баш тарту турында боерыкны яки хатны терки; Палата 

белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, 

рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм 

вакытын хҽбҽр итҽ.  

            Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул 

куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.      

            Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ.  

 3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн 

кҥрсҽтмҽ бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: кҥрсҽтмҽ 

бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп туган 

кҿнендҽ; хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн-процедура тҽмамланганнан соң 

бер кҿн эчендҽ ҽлеге Регламентта. 3.5.3 пунктчасында каралган.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык яки кире кагу турында җибҽрелгҽн 

хат  
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3.5.6. Палата белгече: 

Җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга  килешҥе    проекты ҽзерли   

(алга таба – килешҥ);  

Килешҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый; 

          Палата рҽисе имзалаган килешҥне килешҥлҽр теркҽҥ    журналында терки; 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кул куйдырып килешҥне бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар боерыкны биргҽннҽн соң 

ике кҿн эчендҽ башкарыла.   

Процедураларның нҽтиҗҽсе:  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган  килешҥ. 

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хатасы 

турында гариза алынганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) 

документ. 

 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 
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карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 
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кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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 
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(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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10. 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 

 

Россия Федерациясе  Җир кодексыннан ӛземтә  

 

 

 

Статья 39.10. Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген бушлай  

ашыгыч куллануга тапшыру 

 

2. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре бушлай    

куллануга тапшырылырга мҿмкин:   

1)   РФ ҖК 39.9статьясы  2пунктында кҥрсҽтелгҽн затларга  бер елга кадҽр; 

2) РФ ҖК 24 статьясы  2пунктында кҥрсҽтелгҽн очракларда    хезмҽт итҥ 

урыныннан оешма хезмҽткҽрлҽренҽ  хезмҽт килешҥе срогына; 

3) дини оешмаларга дини һҽм хҽйриячелек биналарын урнаштыру ҿчен 10 

елга кадҽр; 

4) дини оешмаларга, мондый кишҽрлеклҽрдҽ аларнык  булган бина, 

корылмалар урнашкан булса, кҥрсҽтелгҽн бина, корылмаларга хокуклар 

беткҽнчегҽ кадҽр; 

5)   05.04.2013 чыккан  44-ФЗномерлы  «Дҽҥлҽт һҽм    муниципаль  

мохтаҗлыкларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эш, хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ  

контракт  системасы турында» Федераль  законы нигезендҽ  тулысынча   федераль  

бюджет, средств Россия Федерациясе субъекты бюджеты яки җирле   бюджет 

акчаларына башкарыла торган кҥчемсез милек объектлары  тҿзелеше яки   

реконструкциясе гражданлык-хокукый килешҥлҽр тҿзелгҽн затларга, ҽлеге 

килешҥлҽр   срогына; 

6) гражданинга  шҽхси ярдҽмче хуҗалык  яки    крестьян  (фермер) хуҗалыгы 

алып бару ҿчен  алты елдан да озаккарак тҥгел; 

7) шҽхси торак тҿзелеше яки  шҽхси ярдҽмче хуҗалык  алып бару ҿчен    

муниципаль  берҽмлеклҽрдҽ  Россия Федерациясе субъекты законы белҽн 

билгелҽнгҽнчҽ  мондый муниципаль  берҽмлеклҽрдҽ тҿп эш урыны буенча 

эшлҽҥче  гражданнарга алты елдан да озаккарак тҥгел; 

8) ҽгҽр җир кишҽрлегендҽ торак йорт рҽвешендҽге торак бина урнашкан 

булса, гражданинга торак бина белҽн куллану срогына; 

9) гражданнарга  авыл хуҗалыгы эшчҽнлеге   (шул исҽптҽн умартачылык) 

алып бару ҿчен урман  лесных участокларында биш елдан да озаккарак тҥгел; 

10) гражданнарга һҽм  юридик затларга   авыл хуҗалыгы, аучылык, урман 

хуҗалыгы һҽм башка бина, корылмалар тҿзҥ каралмаган эш алып бару ҿчен , ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлеклҽре Россия  Федерациясе Хҿкҥмҽте раслаган тҽртиптҽ    

оборона һҽм куркынычсызлык ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеклҽре исемлегенҽ 

кертелгҽн булса, һҽм мондый мҽнфҽгатьлҽрдҽ куҿлланылмаса, биш елдан да 

озаккарак тҥгел; 

11) гражданнар тарафыннан бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн   

коммерцияле булмаган оешмаларга биш елдан да озаккарак тҥгел; 

12)  гражданнар тарафыннан торак тҿзелеше  алып бару ҿчен тҿзелгҽн   

коммерцияле булмаган оешмаларга   федераль  законнар белҽн каралган срокка; 

consultantplus://offline/ref=F1B05DBAD55FEDE3C628E452058C8E5396AAF0614907FC667715B98EA8E864B98F13CDAFE3pBtDO
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13)   Россия Федерациясенең Тҿньяк , Себер  һҽм Ерак Кҿнчыгышында  

азсанлы тҿп халкына керҽ торган затларга   , аларның общиналарына гадҽти 

тормыш рҽвешен алып бару ҿчен, хуҗалык итҥ, Тҿньяк , Себер  һҽм Ерак 

Кҿнчыгышында  азсанлы тҿп халыклар  һҿнҽрчелеге ҿчен    ун  елдан да озаккарак 

тҥгел; 

14)     29.12.2012 чыккан 275-ФЗ номерлы     «Дҽҥлҽт    оборона   заказы 

турында»  Федераль  законы нигезендҽ,  Дҽҥлҽт һҽм    муниципаль  

мохтаҗлыкларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эш, хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ  

контракт  системасы турында» Федераль  законы нигезендҽ  ил   оборонасы һҽм 

дҽҥлҽт куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ ҿчен контрактлар тҿзелгҽн зҽатлар ҿчен бу   

контракт гамҽлдҽ булу срогына; 

15) коммерцияле булмаган оешмаларга,   Россия   Федерациясе  субъекты 

законы һҽм  Россия   Федерациясе  субъекты тарафыннан тҿзелеш максатларында 

федераль  закон,  Россия   Федерациясе Президенты указы  , Россия  Федерациясе 

Хҿкҥмҽте  норматив  хокукый акты белҽн билгелҽнгҽн аерым   категория 

гражданнарны торак белҽн тҽэмин итҥ ҿчен мондый тҿзелеш алып бару срогына; 

16) Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре бушлай    

куллануга тапшырылу срогы узган һҽм бу җир алынган затка  алмашка ҽлеге 

пункт белҽн билгелҽнгҽн    срокка .   
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Кушымта №2 

 
(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 ______________________________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

 

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

 ______________________________________________________________ _  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга 

тапшыру турында гариза 

Сездҽн  _________________________________________________________ 

нигезендҽ  
              (    РФ ҖК39.10 ст. 2 п. нигезлҽрнең берсе). 

  _______________________________________________________ ҿчен 
 (җир кишҽрлеген куллану максаты) 

  ___________ кв.м. мҽйданлы рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

_______________________________________ булган, ________________ җир  

категориясеннҽн булган , 

_________________________________________________________  адресы буенча 

урнашкан сатулар уздырмыйча бушлай куллануга бирҥегезне сорыйм.    

Ҿстҽмҽ мҽгълҥматлар (тҥбҽндҽге шартлар булганда тутырыла): 

______________________________________________________________________ 
Җир кишҽрлеген дҽҥлҽт яки муниципаль мҽнфҽгатьлҽрдҽ алу турында карар реквизитлары  , 

ҽгҽр җир кишҽрлеге мондый максатларда алынганга алмашка бирелсҽ   

__________________________________________________________________________________ 

  территориаль  планлаштыру   документы һҽм (яки) территориаль  планлаштыру   проектын 

раслау турында карар  реквизитлары  , ҽгҽр җир кишҽрлеге мондый      документ  һҽм (яки)   

проект белҽн каралган объектларны урнаштыру ҿчен каралган булса 

__________________________________________________________________________________ 

җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ карары реквизитлары, ҽгҽр  сорала торган кишҽрлек 

ҥзгҽртелгҽн булса яки  аның чиклҽре кҥрсҽтелгҽн карар нигезендҽ тҽгаенлҽнгҽн булсалар. 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

Физик затлар:  

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре;  

3) җир кишҽрлегенең расланган территориялҽрнең  кадастр  планында урнашу 

схемасы   (җир кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк һҽм   территорияне ызанлау  проекты 

расланмаган булса) 

 Юридик затлар: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре;  

2) җир кишҽрлегенең расланган территориялҽрнең  кадастр  планында урнашу 

схемасы   (җир кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк һҽм   территорияне ызанлау  проекты 

Примечание [u1]:  
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расланмаган булса) 

 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 

шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 

куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, 

шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул 

итҥне дҽ кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 

килешҥлҽрен раслыйм. Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим 

ителгҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк 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 дҿрес мҽгълҥматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________.  

______________ _________________ ( ________________)  

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

 

 

               БОЕРЫК                                                                             РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

          «_____» ________________ 20___ел                                                       №_____   

                                                          

 

     Россия   Федерациясе   Җир Кодексының 39.10 ст. 2 п. нигезендҽ,    

_________________ җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга тапшыру 

турында 

гаризаны исҽпкҽ алып,  муниципаль  район  милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре  

Палатасы КАРАР КЫЛДЫ: 

1. _______________________________________________________ ҿчен 
 (җир кишҽрлеген куллану максаты) 

  ___________ кв.м. мҽйданлы рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

_______________________________________ булган, ________________ җир  

категориясеннҽн булган , 

_________________________________________________________  адресы буенча 

урнашкан сатулар уздырмыйча бушлай куллануга бирергҽ. 

2  ________________________: 

- җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллану хокукын теркҽргҽ.   

3. Ҽлеге боерыкны ҥтҽҥне контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемдҽ калдырам.   

 

  Кайбыч 

муниципаль  районы  

 милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре   

Палатасы                           ____________________ 

Рҽисе 
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Кушымта №4  

 

Түбәндәге килешү үрнәк һәм анда күрсәтелгән Кушымталары юк   

 

Җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга тапшыру турында 

КИЛЕШҤ 

№ _____  

  

 _______________     «______» 

_______________20___г. 

 

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасы Рҽисе ________________________, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ 

расланган _______ алга таба «Арендачы» дип аталучы һҽм 

_________________________, паспорт ___________№________________, 

тапшырылган ______________________________, Россия Федерациясе, 

___________________________________ яшҽҥче, алга таба «Ссуда бирҥче»   

дип аталучы, бергҽ «Яклар» дип аталучы, муниципаль район (шҽһҽр округы) 

Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы боерыгы нигезендҽ_______ нче 

«____» ___________20_______ел « Җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч 

куллануга тапшыру”  турында ҽлеге килешҥ тҿзеделҽр:  

  

 

1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ  

1.1.Ссуда бирҥче бирҽ, ҽ Ссуда алучы арендага тҥбҽндҽге 

характеристикалары булган җир кишҽрлеген кабул итҽ:  

1.1.1. Кадастр номеры: 16: 03:_______________:_______;  

1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

_____________ муниципаль районы (шҽһҽр округы), 

___________________________ ур.____________ йорт______;  

1.1.3. Гомуми мҽйданы: _____ (__________________) кв. м.;  

1.1.4. Максатчан билгелҽнеш (категория) - 

_________________________________;  

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _________________________ 1.2. Җир 

участогын арендага бирҥ срогы билгелҽнҽ: _ _ _ буенча ___ (____) елның/ел. 

Участок ҽлеге шартнамҽгҽ мҽҗбҥри кушымта булып торган җир кишҽрлеген 

кабул итҥ-тапшыру актында кҥрсҽтелгҽн кҿннҽн Ссуда алучы арендага 

тапшырылган дип санала.  

1.3. Сервитутлар (йҿклҽмҽлҽр) билгелҽнгҽн җир кишҽрлегенең чиклҽре 

ҽлеге шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып торган җир кишҽрлегенең 

кадастр паспортында билгелҽнгҽн.  



275 

 

1.4. Җир участогының  Ссуда алучы рҿхсҽт ителгҽн файдалану 

нигезендҽ танылмаган ҿченче затларның хокуклары һҽм дҽгъвалары белҽн 

чиклҽнмҽвен Арендачы гарантияли.  

 

2. КИЛЕШҤ  СРОГЫ ҺҼМ ҖИР КИШҼРЛЕГЕН БИРҤ ТҼРТИБЕ  

2.1. Җир кишҽрлеге Ссуда бирҥче тарафыннан тапшырыла,   Ссуда 

алучы тарафыннан бушлай куллануга кабул итеп 

алына______________________________   срокка  алыш-биреш акты 

тҿземичҽ   ҽлеге Килешҥ тҿзелгҽн кҿннҽн тапшырыла.    

 

3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ  

3.1. Ссуда алучы бурычлы:  

3.1.1. Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-

бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда җир 

участогын арендалауны ҥз хисабына теркҽргҽ.  

3.1.2. Ҽлеге килешҥнең 2.2. пунктында кҥрсҽтелгҽн суммасын 

Килешҥнең 2.4 пункты буенча билгелҽнгҽн срокларда тҥлҽргҽ .  

3.1.3. Килешҥнең 2.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥ срогы чыкканнан 

соң икенче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, җир кишҽрлеген арендалау ҿчен тҥлҽҥ 

фактын раслый торган тҥлҽҥ документларын Ссуда алучы тапшырырга.  

3.1.4. Участокны бары тик ҽлеге килешҥнең 1.1.5 пунктында 

кҥрсҽтелгҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ генҽ файдаланырга.  

3.1.5. Җир участогын саклау, шул исҽптҽн җирлҽрне җир кишҽрлеген 

пычрату һҽм чҥплҽҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча тискҽре (зарарлы) 

йогынтылардан саклау, җирлҽрне саклау максатларында чаралар ҥткҽрергҽ.  

3.1.6. Дҽҥлҽт контроле һҽм кҥзҽтчелеге органнарына аны карау ҿчен 

җир кишҽрлегеннҽн ирекле файдалану мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.  

3.1.7. Кишҽрлектҽ эксплуатация һҽм ремонт хезмҽтлҽре талҽплҽре 

нигезендҽ җир кишҽрлеген карап тоту, электр тапшыру линиялҽрен, элемтҽ 

линиялҽрен (шул исҽптҽн линия-кабель корылмаларын), нефть 

ҥткҽргечлҽрне, газ ҥткҽргечлҽрне һҽм башка торба ҥткҽргечлҽрне, коммуналь 

һҽм инженерлык челтҽрлҽрен, юлларны, юлларны, юл йҿрҥ юлларын һҽм 

тдп.ны эксплуатациялҽҥ шартларын ҥтҽргҽ һҽм аларны ремонтлауга һҽм 

хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска, җир кишҽрлегендҽ урнашкан гомуми 

файдаланудагы объектларны бушлай һҽм тоткарлыксыз файдалануны тҽэмин 

итҽргҽ. 

 3.2. Ссуда алучы бурычлы:  

3.2.1. Килешҥнең барлык шартларын да тулы кҥлҽмдҽ ҥтҽргҽ.  

3.2.2. Ссуда бирҥчегҽ тапшыру акты буенча я килешҥ буенча булмаган 

очракта Участок бирергҽ. 

 3.2.3. Ссуда бирҥчегҽ ҽлеге килешҥнең 11 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

реквизитларны ҥзгҽртҥ турында аренда тҥлҽве кҥчерҥ ҿчен хҽбҽр итҽргҽ. 

3 .2.4. Ҽгҽр Килешҥ шартларына һҽм гамҽлдҽге законнарга каршы 

килмҽсҽ, Арендаторның хуҗалык эшчҽнлегенҽ тыкшынмаска.  
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4. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

4.1. Килешҥ шартларын бозган ҿчен яклар Россия Федерациясенең 

гамҽлдҽге законнары нигезендҽ җаваплы.  

4.2. Яклар форс-мажор шартлары туганда Килешҥне ҥтҽмҽгҽн ҿчен 

җаваплылык тотмый. Форс-мажор хҽллҽр турында якларның һҽркайсы 

кичекмҽстҽн ҽлеге Килешҥ буенча башка якка хҽбҽр итҽргҽ тиеш.  

 

5. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ  

5.1. Килешҥ Якларның аңа кул куйган вакыттан ҥз кҿченҽ керҽ  

5.2. Якларның килешҥе буенча, шулай ук 5.1 пункт нигезендҽ килешҥ 

ҿзелергҽ мҿмкин.  

5.3. Ҽлеге килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм каршылыклар, Яклар 

тарафыннан килешҥ - суд тарафыннан ҥтҽлмҽгҽн очракта, сҿйлҽшҥлҽр юлы 

белҽн хҽл ителҽ.  

5.4. Якларның килешҥ белҽн җайга салынмаган ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре 

гамҽлдҽге законнар белҽн җайга салына.  

5.5. Килешҥ ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, бер ҥк юридик кҿчкҽ ия (сатучы, сатып 

алучы һҽм регистрлаучы оешма ҿчен берҽр нҿсхҽдҽ).  

 

6. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ 

Ссуда бирҥче                                                              

Адрес: 423060, Россия 

Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, 

____________районы,  

Банк реквизитлары: ТР буенча 

ФКИ (муниципаль районның 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасы (шҽһҽр округы)) ИНН 

_________ КИП ____________ 

____________________________ 

Исҽп-хисап счеты: 

_________________ БИК 

______________ КБК 

______________  

Ссуда алучы: Адрес: Россия 

Федерациясе, 
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7. ЯКЛАРНЫҢ ИМЗАЛАРЫ  

Ссуда бирҥче исеменнҽн                                          Ссуда алучы исеменнҽн  

_____________                                                    ______________________                                                                            

________________                                             _______________________ 
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Кушымта №5 

 

Сатуларны үткәрмичә генә җир кишәрлеге алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннән өземтә 
(Россия икътисадый ҥсеш Министрлыгының 

2015 е. 12 гыйнварындагы  1номерлы боерыгына кушымта) 

 

№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

11. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

 

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органы 

  

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

  * Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан ҿземтҽ  

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган 

документлар *  

Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

*    

   

   

12. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Милкендҽ дини яки 

хҽйриячел максаттагы 

корылма яки бина 

булган дини оешма   

Җирле ҥзидарҽ 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген  

 файдалану максатлары 

нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый 

торган ҽлеге исемлек белҽн 

каралган 

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

  

  

  

  

  

13. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

Бушлай 

файдалануга 

Дҽҥлҽт яисҽ Муници-

паль учреждение 

(бюджет, казна, 

Автоном учреждение) 

Дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль 

учреждениесе 

(бюджет, казна, 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

  Автоном 

учреждениесе) 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге)    

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган 

документлар 

* Сатып алына    

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган  белешмҽлҽрнең 

булмавы турында  

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

14. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Казна предприятиесе 

  

Казна 

предприятиесе 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

 Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган  

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

  

  

  

15. Подпункт 4 

статьи 39.5 

Земельного 

кодекса 

Бушлай 

файдалануга 

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федераци-ясе 

Президентларының 

тарихи мирас ҥзҽге   

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федерация-

се Президент-

ларының тарихи 

мирас ҥзҽге 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир участогы  

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп характер-

истикалар һҽм теркҽлгҽн 

хокуклар турында ЕГРНнан 

ҿземтҽ яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Гариза бирҥче 

булып торучы юридик зат 

турында ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

 

consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N
consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

16. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 2 

пунктчасы к  

Бушлай 

файдалануга 

Җир кишҽрлеге 

даими (сроксыз) 

файдалану 

хокукында 

бирелгҽн оешма 

хезмҽткҽре   

Хезмҽт мҽйданы 

рҽвешендҽ 

бирелҽ торган 

җир кишҽрлеге 

Эшкҽ алу турында боерык, 

хезмҽт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ 

яки хезмҽт килешҥе 

(контракт) 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ  

 

17. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

Бушлай 

файдалануга 

Дини оешма  

 

Дини яки хҽйрия 

билгелҽнешендҽге 

биналар, 

корылмалар 

урнаштыру ҿчен 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

пунктының 3 

пунктчасы 

билгелҽнгҽн җир 

участогы  

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Бинага, 

корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  

  

18. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

Бушлай 

файдалануга 

Тҥлҽҥсез файдалану 

Хокукында биналар, 

Корылмалар бирелгҽн 

дини 

Дини оешма 

тарафыннан 

бушлай файдалану 

хокукында  

Мондый бинага, корылмага 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

очракта бинаны, бинаны, 

корылманы бушлай 



287 

 

№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

2 

пунктының 4 

пунктчасы 

оешма бирелгҽн биналар, 

корылмалар 

урнашкан җир 

кишҽрлеге  

файдалану килешҥе Ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлегенҽ 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

булса, 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

соралган җир 

кишҽрлегенҽ хокукын 

раслаучы (билгелҽҥче) 

документлар 

Мҿрҽҗҽгать итҥченең 

(гариза бирҥчелҽрнең) 

соратып алына торган 

җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан барлык биналар, 

корылмалар исемлеген ҥз 

эченҽ алган, аларның 

кадастр (шартлы, 

инвентарьлы) номерлары 

һҽм адреслы ориентирларын 

кҥрсҽтеп, хҽбҽр итҥе 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Бинага, корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

  

19. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

Бушлай 

файдалануга 

"Дҽҥлҽт һҽм Муници-

паль ихтыяҗларны 

тҽэмин итҥ ҿчен 

товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне 

Кҥчемсез милек 

Объектларын тҿзҥ 

яки 

реконструкциялҽҥ 

ҿчен 

 Тулысынча федераль 

бюджет акчалары, Россия 

Федерациясе субъекты 

бюджеты акчалары яисҽ 

җирле бюджет акчалары 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

пунктының 5 

пунктчасы 

сатып алу ҿлкҽсендҽ 

контракт системасы 

турында" 2013 

елның 5 апрелендҽге 

44- ФЗ номерлы 

Федераль закон 

Нигезендҽ кҥчемсез 

милек Объектларын 

тҿзҥ һҽм 

реконструкциялҽҥгҽ 

граждан хокукый 

шартнамҽ тҿзелде <6> 

федераль бюджет 

акчалары, Россия 

Федерациясесубъекты 

Бюджеты акчалары 

яисҽ җирле бюджет 

Акчалары хисабына 

Тулысынча гамҽлгҽ 

ашырыла торган 

кҥчемсез милек 

объектларын 

билгелҽнгҽн җир 

участогы 

тулысынча 

федераль 

бюджет 

акчалары, 

Россия 

Федерациясе 

субъекты 

бюджеты яки 

җирле бюджет 

акчалары 

хисабына 

гамҽлгҽ 

ашырыла 

исҽбенҽ гамҽлгҽ ашырыла 

торган кҥчемсез милек 

объектларын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 

шартнамҽлҽр 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ   
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

тҿзҥгҽ яисҽ  

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 

шартнамҽ тҿзелде 

20. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 6 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яисҽ аның 

муниципаль 

берҽмлегендҽ 

крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

Тарафыннан Россия 

Федерациясе 

субъекты 

законы белҽн 

билгелҽнгҽн 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеген сораучы 

граждан  

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яки крестьян 

(фермер)   

хуҗалыгы 

Тарафыннан аның 

Эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

Ҿчен билгелҽнгҽн 

җир участогы 

Фермер хуҗалыгы берничҽ 

гражданнар тарафыннан 

тҿзелгҽн очракта, крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

тҿзҥ турында килешҥ * 

Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

* Гариза бирҥче булып 

торучы шҽхси эшмҽкҽр 

турында ЕГРИП тан ҿземтҽ 

 

<1> Документлар чын нҿсхҽдҽ (Документлар һҽркем ҿчен мҿмкин булган очракта) яисҽ җир кишҽрлегенҽ хокук 

алу 

турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты 

тарафыннан раслана торган кҥчермҽлҽрдҽ (җибҽрелҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).  

<2> Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2001, N 44, 4147 ст.; 2014, N 26, 3377 ст. 

<3> "*"Символы белҽн билгелҽнгҽн документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре 

белҽн 

идарҽ итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек 

аша 

соратып алына 
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Кушымта №6 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №9 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген сатулар оештырмыйча сату   

буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент)   муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген сатулар оештырмыйча 

сату буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга 

таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

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

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

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

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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 Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел чыккан    762 

номерлы "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» боерыгы 

белҽн (алга таба762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,); 

Россия Федерациясе  икътисадый ҥсеш Министрлыгының 12.01.2015 чыккан   

1номерлы «Мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлеге алуга сатулар ҥткҽрмичҽ хокукын 

раслаучы     документлар исемлеген раслау турында» приказы (алга таба- приказ №1) 

(Хокукый мҽгълҥмат рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

«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); 
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  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: 

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. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген 

сатулар оештырмыйча сату     

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Җир кишҽрлеген сатулар оештырмыйча сату  

боерык (кушымта №3). 

2. Җир кишҽрлеген сату-алу килешҥе (кушымта 

№4), җир кишҽрлеге алыш-биреш акты (кушымта 

№5).   

3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

  РФ ҖК 39.1 ст. п.1 пп.4 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

   Гаризаны алганнан соң 12 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ.  

Имзаланган килешҥне тапшыру боерык 

теркҽлгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып 

тору каралмаган. 

 

  

     РФ ҖК п.8 ст.39.29   
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Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  1)Гариза 

  2-3)мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре;  

4) җир кишҽрлегенең расланган территориялҽрнең  

кадастр  планында урнашу схемасы   (җир 

кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк һҽм   территорияне 

ызанлау  проекты расланмаган булса) 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга тиешле башка 

документлар 6нчы кушымтада китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен гариза 

бланкын мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм теркҽлҥче документлар мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның кайсы да булса берсе белҽн 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш йҿртҥче зат тарафыннан); 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 
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почта аша җибҽрҥ. 

Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кҿчҽйтелгҽн югары 

квалификацияле электрон култамга белҽн 

имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ гомумфайдаланыла 

торган мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, шул  

исҽптҽн Интернет мҽгълҥмати- телекоммуникация 

челтҽре һҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

Бердҽм порталы аша да тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин.    

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хо-

кукый актлар нигезендҽ за-

рур булган дҽҥлҽт органна-

ры, җирле ҥзидарҽ органна-

ры һҽм бҥтҽн оешмалар ка-

рамагындагы һҽм мҿрҽҗҽ-

гать итҥче тапшырырга хак-

лы документларның тулы 

исемлеге, шулай ук мҿрҽ-

җҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон фор-

мада, аларны тапшыру тҽр-

тибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

Хезмәт кабул итүчеләр  категориясеннән чыгып  

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка 

килҽ торган документлар исемлеге 6нчы кушымтада 

китерелгҽн.  

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 тап-

шырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булып тормый 

Приказ №1 
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ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

РФ ҖК 2 п.39 ст. 1 п.15 каралган:  

РФ ҖК п.6 ст.39.15   
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исемлеге 1) җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ 

турында гаризага теркҽлгҽн җир участогының 

урнашу схемасы РФ ҖК 11.10 статьясындагы 16 

пунктында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча расланырга 

тиеш тҥгел; 2) барлыкка килергҽ тиешле җир 

кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 39.16 

статьясының 1 - 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 

пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча бирелҽ 

алмый;  

3) «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында» 

Федераль закон нигезендҽ чиклҽрне тҿгҽллҽштерергҽ 

тиешле җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 

39.16 статьясының 1-23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн 

нигезлҽр буенча бирелҽ алмый.  

РФ ҖК 39.16 ст. каралган:  

1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

җир законнары нигезендҽ сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать 

итте;  

2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

бирелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокук иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, 

Россия Федерациясе ЗК 39.10 статьясының 2 

пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ җир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 



304 

 

кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очраклардан тыш;  

3) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге коммерцияле булмаган 

гражданнар тарафыннан шҽхси торак тҿзҥ 

максатларында яшелчҽчелек, бакчачылык, дача 

хуҗалыгын алып бару яки территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеге 

гомуми файдалану милкенҽ керҽ икҽн, коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына яисҽ ҽлеге коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

итҥ очракларыннан тыш;  

4) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада җир кишҽрлегендҽ, сервитут 

шартларында яки җир кишҽрлегендҽ урнашмаган 

очракта, гражданнар яисҽ юридик затлар 

карамагында булган бина, корылма, корылма, 

тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, һҽм бу рҿхсҽт 

ителгҽн файдалануга яки җир участогы бирҥ 

турындагы гариза белҽн ҽлеге биналарның, 

корылмаларның, аларда биналарның милекчесе, бу   

объектның тҽмамланмаган тҿзелеш объектының 

хуҗасы мҿрҽҗҽгать итте;  

5) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

милектҽ булган бина, корылма, тҽмамланмаган 

тҿзелеш объекты урнашкан, ҽгҽр сервитут 

шартларында җир кишҽрлегендҽ (шул исҽптҽн 
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тҿзелеп бетмҽгҽн корылма) урнаштырылса яки җир 

участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарга, 

корылмаларга, аларда биналарның, тҿзелеп бетмҽгҽн 

объектыннан тыш; 

 6) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган 

яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ 

җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

хокукта рҿхсҽт ителми;  

7) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир 

кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, 

даими (сроксыз) файдалану яисҽ җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очракта, җир кишҽрлеген резервлау 

максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык тҥлҽҥсез 

файдалану турында гариза белҽн дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган;  

8) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽгҽр   

җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн бина, 

корылма, аларда биналарның, мондый җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш 

объектының хуҗасы яки мондый җир кишҽрлегенең 
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хокукка ия булуы турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очраклардан тыш;  

9) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чит ил территориясендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн 

территория чиклҽрендҽ яисҽ җир кишҽрлеге, ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яисҽ 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн очраклардан тыш, аңа карата башка зат 

белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында 

шартнамҽ тҿзелгҽн җир участогыннан тҿзелгҽн һҽм 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза 

белҽн, кҥрсҽтелгҽн объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле;     

10) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп 

беткҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документация нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн 

очраклардан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ   

турындагы гариза белҽн, территорияне комплекслы 
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ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп беткҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽлеге 

затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен 

кҥздҽ тота;  

11) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион 

предметы булып тора, аны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр РФ 

ҖК 39.11 статьясының 19 пункты нигезендҽ 

урнаштырылган;  

12) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата РФ ҖК 39.11 статьясының 4 

пунктындагы 6 пунктчасында каралган Россия 

Федерациясе ҖК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 

6 пунктчасында, мондый җир кишҽрлегенең Россия 

Федерациясе ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 

пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ҽлеге 

аукционны Россия Федерациясе ҖК 39.11 

статьясының 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча 

ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителмҽгҽн 

очракта, аны сату яисҽ сату;  

13) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата Россия Федерациясе ЗК 39.18 

статьясының 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ 

индивидуаль торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару, бакчачылык, дача хуҗалыгы яки 

аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ бастырып 

чыгарылды һҽм урнаштырылды;  
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14) җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану, 

линияле объектны территорияне планлаштыру  

проекты нигезендҽ урнаштыру очракларыннан тыш, 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген куллану 

максатларына туры килми;  

15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ Россия Федерациясе ҖК 39.10 статьясының 

2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ турында гариза бирелгҽн очракта, оборона һҽм 

куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм 

кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 

файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

кертелмҽгҽн;  

16) коммерциячел булмаган оешманың 

гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы яшелчҽчелек, бакчачылык алып 

бару ҿчен федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик 

кҥлҽменнҽн артып китҽ;  

17) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада расланган территориаль планлаштыру 

документлары һҽм (яки) территорияне планлаштыру 

документлары нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны 

яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 



309 

 

гариза белҽн ҽлеге объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле 

зат кире кайтарылды;  

18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе 

дҽҥлҽт программасы, Россия Федерациясе   

субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, 

корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

бинаны, корылманы тҿзҥгҽ вҽкалҽтле булмаган зат 

мҿрҽҗҽгать иткҽн;   

9) хокукларның билгелҽнгҽн рҽвешендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ рҿхсҽт ителми; 

 20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿре 

билгелҽнмҽгҽн;  

21) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ 

кертелмҽгҽн;  

22) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан килештерҥ 

турында Карар кабул ителде, аның гамҽлдҽ булу 

срогы тҽмамланмаган һҽм җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн 

зат мҿрҽҗҽгать итте;  

23) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен алына һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ максаты дҽҥлҽт яисҽ 
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муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган кҥп фатирлы 

йортны тануга бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш, мондый җир кишҽрлегеннҽн 

алынган максатларга туры килми;  

24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге чиклҽре «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт 

теркҽве турында " Федераль закон нигезендҽ   

тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;  

25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы җир кишҽрлеген урнаштыру 

схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман 

кишҽрлеклҽренең проект документларында 

кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар нигезендҽ 

мондый җир кишҽрлеге ун проценттан артык 

тҿзелгҽн  

26) дҽҥлҽт мҿлкҽте исемлегенҽ кертелгҽн җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза яисҽ "Россия 

Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ 

турында" 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы 

Федераль законның 18 статьясындагы 4 ҿлешендҽ 

каралган муниципаль мҿлкҽт исемлеге белҽн ҽлеге 

Федераль законның 14 статьясындагы 3 ҿлеше 

нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат яисҽ аңа карата 

кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 14 статьясындагы 3 

ҿлеше нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат 

мҿрҽҗҽгать итте. 

 2.10. Муниципаль хезмәт Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  
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күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен 
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итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

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 хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 
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кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥ 

һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 
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- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  
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хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 7 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 
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Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата гаризаны карый, җир кишҽрлеген сату буенча аукцион яки җир 

кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ яки җир 

кишҽрлегенең урнашу урынын, аның мҽйданын, муниципаль берҽмлек башлыгы 

билгелҽгҽн вакытлы басма басмада файдалану рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеген 

милеккҽ (арендага) бирҥ турында гаризалар кабул итҥ турында хҽбҽрлҽрне 

бастырып чыгару турында Карар кабул итҽ, шулай ук ҽлеге гаризаларны 

муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайтында (муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайты 

булганда) "Интернет"челтҽрендҽ кабул итҥ турында хҽбҽр урнаштыру. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ.   
документлар (мәгълүматлар) исемлеге хезмәт күрсәтү алучылар  категориясеннән 

чыгып билгеләнә (кушымта №6). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ 

кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн 

билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн 

биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ.   

 3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ. 

3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:  

җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ       тапшыру турында боерык  яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында дҽлиллҽнгҽн нигезлҽрен 

кҥрсҽтеп хат   проекты ҽзерли;  
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билгеләнгән тәртиптә документ   проектын рәсмиләштерә; 

билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән документ   проектын килештерҥ  

процедурасын башкара;  

боерык яки хат  проектын   Палата җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затына) 

имзалауга юллый.  Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар   

запросларга җавап алынган кӛнне башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затына) 

имзалауга юлланган проект. 

3.5.2.   Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле заты) боерык яки хатны имзалый.   

Боерыкны  Палата мҿхере белҽн раслый. Имзаланган документны   Палата 

белгеченҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проект раслау ҿчен документ 

кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган боерык яки җир кишҽрлеген бирҥдҽн баш 

тарту турында хат.  

3.5.3.   Палата белгече:  

баш тарту турында боерыкны яки хатны терки;  

Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып 

хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын 

һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.  

            Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул 

куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.      

            Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ.  

 3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн 

кҥрсҽтмҽ бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: кҥрсҽтмҽ 

бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп туган 

кҿнендҽ; хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн-процедура тҽмамланганнан соң 

бер кҿн эчендҽ ҽлеге Регламентта. 3.5.3 пунктчасында каралган.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык яки кире кагу турында җибҽрелгҽн 

хат  

3.5.6. Палата белгече: 

Җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга  килешҥе    проекты ҽзерли   

(алга таба – килешҥ);  

Килешҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый; 

          Палата рҽисе имзалаган килешҥне килешҥлҽр теркҽҥ    журналында терки; 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кул куйдырып килешҥне бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар боерыкны биргҽннҽн соң 

ике кҿн эчендҽ башкарыла.   

Процедураларның нҽтиҗҽсе:  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган  килешҥ. 



319 

 

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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. 
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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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка 

кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 
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Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 
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(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 
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5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. 

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. 

5.10. 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 

 

Россия Федерациясе  Җир кодексыннан ӛземтә 

 

Статья 39.3.  Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен 

сату очраклары   

  2. Сатулашу ҥткҽрмичҽ сатылалар:  

1) ҥзе белҽн Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзҥ кодексына ярашлы рҽвештҽ 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн затка 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен арендага бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн 

ясалган җир кишҽрлеклҽре (территорияне экономик класслы торак тҿзҥ 

максатларында комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ тҿзегҽн юридик затка 

территорияне шундый торак тҿзҥ максатларында комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен 

арендага бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн ясалган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш), 

шушы пунктның 2 һҽм 4 субпунктлары бҥтҽнчҽ кҥздҽ тотмаса;  

2) гражданнар тҿзегҽн коммерциясез оешмага территорияне шҽхси торак тҿзҥ 

максатларында комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн ясалган 

җир кишҽрлеклҽре (тулай кулланыш милкенҽ кертелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн 

тыш), ҽгҽр моны шул коммерциясез оешма ҽгъзаларының гомуми җыелышы 

карары кҥздҽ тотса;  



325 

 

3) гражданнар тҿзегҽн коммерциясез оешмага, шул коммерциясез оешма 

ҽгъзаларына бакчачалык, дача хуҗалыгы алып бару ҿчен бирелгҽн җир 

кишҽрлегеннҽн ясалган җир кишҽрлеклҽре (тулай кулланыш милкенҽ кертелгҽн 

җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш); 

 4) гражданнар тҿзегҽн коммерциясез оешмага территорияне шҽхси торак 

тҿзҥ максатларында ҥзлҽштерҥ ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлеген бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ 

ясалган  һҽм бу коммерциясез оешманың тулай кулланыш милкенҽ караган җир 

кишҽрлеклҽре;  

5) юридик затка дача хуҗалыгы алып бару ҿчен бирелгҽн һҽм тулай 

кулланыш милкенҽ, ҽлеге юридик затка караган җир кишҽрлеген бҥлҥ 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн җир кишҽрлеклҽре;  

6) биналар, корылмалар урнашкан җир кишҽрлеклҽре ҽлеге Кодексның 39.20 

статьясы кҥздҽ тоткан очракларда шул биналарның, корылмаларның яисҽ 

бҥлмҽлҽрнең иялҽренҽ;  

7) юридик затларның даими (сроксыз) куллануында булган җир 

кишҽрлеклҽре шул юридик затларга, ҽлеге Кодексның 39.9 статьясының 2 

пунктында кҥрсҽтелгҽн затлардан тыш;  

8) җир кишҽрлеклҽре крестьян (фермер) хуҗалыгына я авыл хуҗалыгы 

оешмасына, “Авыл хуҗалыгы максатындагы җирлҽрнең ҽйлҽнеше турындагы” 

федераль закон билгелҽгҽн очракларда;  

9) авыл хуҗалыгы җитештерҥе ҿчен билгелҽнгҽн һҽм гражданга я юридик 

затка арендага бирелгҽн җир кишҽрлеклҽре шул гражданга я шул юридик затка, 

шул граждан я шул юридик зат белҽн аренда килешҥе тҿзелгҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген арендалау килешҥе буенча хокук һҽм бурычлар андый җир 

кишҽрлеген тиешенчҽ куллану шарты белҽн шул граждан я шул юридик зат 

шундый җир кишҽрлеген сатулашу ҥткҽрмичҽ сату-алу килешҥе тҿзҥ турында 

гаризаны ҽлеге җир кишҽрлеген арендалау килешҥенең срогы чыккан кҿнгҽ кадҽр 

биргҽн очракта шул гражданга я шул юридик затка тапшырылган мизгелдҽн алып 

ҿч ел ҥткҽч;  

10) җир кишҽрлеклҽре торак пункт, бакчачылык, дача хуҗалыгы чиклҽрендҽ 

шҽхси торак тҿзҥ, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен гражданнарга, ҽлеге 

Кодексның 39.18 статьясына ярашлы рҽвештҽ крестьян (фермер) хуҗалыгы алып 

бару ҿчен гражданнарга я крестьян (фермер) хуҗалыкларына. 
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Кушымта №2 
 

муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 ______________________________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

 

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

 ______________________________________________________________ _  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 
 

 

Җир кишҽрлеген сатулар оештырмыйча сату турында  

гариза 

 

Сездҽн  

____________________________________________________________, 
(РФ ҖКның    п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6 яки п.2 ст.39.10 каралган нигезлҽрнең берсе 

кҥрсҽтелҽ). 

  _________________________________________________________ ҿчен 

  ___________ кв.м. мҽйданлы, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

_______________________________________ булган, ________________ җир  

категориясеннҽн булган , 

_________________________________________________________  адресы буенча 

урнашкан җирне сатулашулар уздырмыйча милеккҽ  бирҥегезне сорыйм.    

        

Ҿстҽмҽ мҽгълҥматлар (тҥбҽндҽге шартлар булганда тутырыла): 

______________________________________________________________________ 
Җир кишҽрлеген дҽҥлҽт яки муниципаль мҽнфҽгатьлҽрдҽ алу турында карар реквизитлары  , 

ҽгҽр җир кишҽрлеге мондый максатларда алынганга алмашка бирелсҽ   

__________________________________________________________________________________ 

  территориаль  планлаштыру   документы һҽм (яки) территориаль  планлаштыру   проектын 

раслау турында карар  реквизитлары  , ҽгҽр җир кишҽрлеге мондый      документ  һҽм (яки)   

проект белҽн каралган объектларны урнаштыру ҿчен каралган булса 

__________________________________________________________________________________ 

җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ карары реквизитлары, ҽгҽр  сорала торган кишҽрлек 

ҥзгҽртелгҽн булса яки  аның чиклҽре кҥрсҽтелгҽн карар нигезендҽ тҽгаенлҽнгҽн булсалар. 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

Физик затлар:  

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре;  

3) җир кишҽрлегенең расланган территориялҽрнең  кадастр  планында урнашу 

схемасы   (җир кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк һҽм   территорияне ызанлау  проекты 

расланмаган булса) 

 Юридик затлар: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

Примечание [u2]:  
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гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре;  

2) җир кишҽрлегенең расланган территориялҽрнең  кадастр  планында урнашу 

схемасы   (җир кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк һҽм   территорияне ызанлау  проекты 

расланмаган булса) 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 

шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 

куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, 

шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул 

итҥне дҽ кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 

килешҥлҽрен раслыйм. Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим 

ителгҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк 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 дҿрес мҽгълҥматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________.  

______________ _________________ ( ________________)  

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

 

 

               БОЕРЫК                                                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

          «_____» ________________ 20___ел                                                       №_____                                                            

 

Җир кишҽрлеген сатулар оештырмыйча милеккҽ бирҥ турында 

   

     Россия   Федерациясе   Җир Кодексы, «Кҥчемсез милеккҽ хокукны һҽм аның 

белҽн сделкаларны дҽҥлҽт теркҽве турында» Федераль законы,     Татарстан 

Республикасы Кайбыч муниципаль  районы    ______ № ____ карары белҽн 

расланган муниципаль  районның  милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре  Палатасы 

турында Нигезлҽмҽгҽ таянып   муниципаль  район  милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре  

Палатасы КАРАР КЫЛДЫ: 

1. _______________________________________________________ ҿчен 
 (җир кишҽрлеген куллану максаты) 

  ___________ кв.м. мҽйданлы рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

_______________________________________ булган, ________________ җир  

категориясеннҽн булган , 

_________________________________________________________  адресы буенча 

урнашкан сатулар уздырмыйча милеккҽ  бирергҽ. 

2. Кушымтада бирелгҽннҽрне расларга (Кушымта №1): 

- җир кишҽрлеге бҽясе  (җир кишҽрлеге бҽясе   РФ ҖК 39.4 ст. 2п. 3пп. 

нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органы тарафыннан билгелҽнҽ). 

  

3. Ҽлеге боерыкны ҥтҽҥне контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемдҽ калдырам.   

 

  Кайбыч 

муниципаль  районы  

 милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре   

Палатасы                           ____________________ 

Рҽисе 
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Приложение №4  

Түбәндәге килешү үрнәк һәм анда күрсәтелгән Кушымталары юк   

 

Җир кишҽрлеген сату-алу килешҥе    КИЛЕШҤЕ № _____  

 

_______________ «______» ______________20___ел 

 

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе 

________________________, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган _______алга 

таба «Сатучы» дип аталучы, һҽм __________________________ , паспорт 

___________№ ________________, 

_____________________________________________________тапшырылган, Россия 

Федерациясе, _____________________________________________________________ 

яшҽҥче, алга таба «Сатып алучы» дип аталучы, бергҽ «Яклар»дип аталучы, 

муниципаль районның (шҽһҽр округының) Җир һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ_______ «____» ___________20_______ ел. "Җир кишҽрлеклҽре 

бҽясен кҥтҽрҥгҽ ачык аукцион ҥткҽрҥ турында" һҽм сату нҽтиҗҽлҽре турында 

протокол № ______ нче «____» _______________20______ел тҥбҽндҽгелҽр турында 

ҽлеге шартнамҽ тҿзеделҽр: 

1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ  

1.1.Сатучы Сатып алучы милкенҽ тапшырырга тиеш, ҽ Сатып алучы тҥбҽндҽге 

характеристикалары булган җир кишҽрлеген сатып алырга һҽм тҥлҽргҽ тиеш була:  

1.1.1. Кадастр номеры: 16: 03:_______________:_______;  

1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, муниципаль 

районы (шҽһҽр округы), 

______________________________________________________  

1.1.3. Гомуми мҽйданы: _____ (__________________) кв. м.;  

1.1.4. Максатчан билгелҽнеш (категория) - ___________________________________;  

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: шҽхси торак тҿзелеше. 

 1.3. Сервитутлар (йҿклҽмҽлҽр) билгелҽнгҽн җир кишҽрлегенең чиклҽре ҽлеге 

шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып торган җир кишҽрлегенең кадастр 

паспортында билгелҽнгҽн.  
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1.4. Сатучы җир участогының Сатучының аларны белмҽве һҽм рҿхсҽт ителгҽн 

куллану нигезендҽ файдалануы чиклҽнмҽгҽн ҿченче затларның хокуклары һҽм 

дҽгъвалары белҽн чиклҽнмҽвен гарантияли.  

2. ТҤЛҼҤ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ИСҼП-ХИСАП ТҼРТИБЕ  

2.1. Сатып алучы җир кишҽрлеген Килешҥ ҥз кҿченҽ кергҽннҽн соң 30 кҿн эчендҽ 

акча белҽн тҥли.  

2.2.Җир кишҽрлеге ҿчен тҥлҽнергҽ тиешле сумма: _______________ сум 

(_____________________________ сум) тҽшкил итҽ.  

2.3. Тҥлҽҥ Сатып алучы тарафыннан хисап счетына башкарыла: 

№ __________________________ БИК ______________________ 

_______________________, КИП ________________, КБК __________________, 

ИНН _________________, алучысы – РФ ФМ ТР буенча Федераль казначылык 

идарҽсе (муниципаль район (шҽһҽр округы) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасы), ОКАТО _______________________ 2.4. Кҥлҽме ______________ сум. 

(_____________________________ сум) задатка турында килешҥ нигезендҽ, сатып 

алучы тарафыннан аукционда катнашу ҿчен кертелгҽн задаток суммасыннан җир 

кишҽрлеге ҿчен тҥлҽҥ хисабына исҽплҽнҽ.  

3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ  

3.1. Сатып алучы бурычлы:  

3.1.1. Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда җир кишҽрлегенҽ милек хокукын ҥз 

хисабына теркҽргҽ.  

3.1.2. Ҽлеге килешҥнең 2.2. пунктында кҥрсҽтелгҽн суммасын Килешҥнең 2.1 

пункты буенча билгелҽнгҽн срокларда тҥлҽргҽ .  

3.1.3. Сатучыга җир кишҽрлегенең тулы тҥлҽҥ фактын раслаучы тҥлҽҥ 

документларын 2 пунктта кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥ срогы җиткҽннҽн соң икенче кҿннҽн дҽ 

соңга калмыйча Килешҥнең 2.1.п буенча тапшырырга.  

3.1.4. Участокны бары тик ҽлеге килешҥнең 1.1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн рҿхсҽт 

ителгҽн куллану нигезендҽ генҽ файдаланырга.  

3.1.5. Җир участогын саклау, шул исҽптҽн җирлҽрне җир кишҽрлеген пычрату һҽм 

чҥплҽҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча тискҽре (зарарлы) йогынтылардан саклау, 
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җирлҽрне саклау максатларында чаралар ҥткҽрергҽ. 3.1.6. Дҽҥлҽт контроле һҽм 

кҥзҽтчелеге органнарына аны карау ҿчен җир кишҽрлегеннҽн ирекле файдалану 

мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.  

3.1.7. Кишҽрлектҽ эксплуатация һҽм ремонт хезмҽтлҽре талҽплҽре нигезендҽ җир 

кишҽрлеген карап тоту, электр тапшыру линиялҽрен, элемтҽ линиялҽрен (шул 

исҽптҽн линия-кабель корылмаларын), нефть ҥткҽргечлҽрне, газ ҥткҽргечлҽрне һҽм 

башка торба ҥткҽргечлҽрне, коммуналь һҽм инженерлык челтҽрлҽрен, юлларны, 

юлларны, юл йҿрҥ юлларын һҽм тдп.ны эксплуатациялҽҥ шартларын ҥтҽргҽ һҽм 

аларны ремонтлауга һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска, җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан гомуми файдаланудагы объектларны бушлай һҽм тоткарлыксыз 

файдалануны тҽэмин итҽргҽ. 

 3.2. Сатучы бурычлы:  

3.1.Җир кишҽрлеге ҿчен тулысынча тҥлҽҥ кҿненнҽн соң 30 (утыз) кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру һҽм тапшыру актын тҿзҥне тҽэмин 

итҽргҽ.  

4. МИЛЕК ХОКУКЫ КҤЧҤ ТҼРТИБЕ  

4.1.Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы Сатып алучы тарафыннан ҽлеге килешҥнең 2.1. 

һҽм 2.2.пп каралган йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽгҽн вакытка кадҽр Сатучыда саклана.  

4.2. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы милек хокукы кҥчҥне дҽҥлҽти теркҽҥдҽн соң 

Сатып алучыга кҥчҽ. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы кҥчҥне дҽҥлҽт 30 теркҽвенҽ 

алу ҿчен килешҥ һҽм кабул итҥ-тапшыру акты нигез булып тора. 4.3. Җир участогы 

Сатып алучыга кабул итҥ-тапшыру актын кул куйган кҿннҽн соң Яклар тарафыннан 

тапшырылган дип санала.  

5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ  

5.1. Сатып алучы тарафыннан каралган шартлар ҥтҽлмҽгҽн һҽм/яки тиешенчҽ 

ҥтҽлмҽгҽн очракта Шартнамҽнең 2.1, 2.2п. каралган Килешҥнең 2 пунктта 

кҥрсҽтелгҽн вакыт җиткҽч, икенче кҿнгҽ ҿзелгҽн дип санала. Шул ук вакытта җир 

участогы гамҽлгҽ ашырылмый һҽм дҽҥлҽт (муниципаль) милкендҽ кала. Сатып 

алучы тарафыннан аукционда катнашу ҿчен кертелгҽн задатка суммасы бу очракта 

кире кайтарылмый.  

6. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ  

6.1.Килешҥ Якларның аңа кул куйган вакыттан ҥз кҿченҽ керҽ 
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 6.2.Килешҥ якларның килешҥе буенча, шулай ук 5.1 пункт нигезендҽ ҿзелергҽ 

мҿмкин.  

6.3. Ҽлеге Килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм каршылыклар, Яклар тарафыннан 

килешҥ - суд тарафыннан ҥтҽлмҽгҽн очракта, сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл ителҽ.  

6.4.Килешҥ белҽн җайга салынмаган Якларның ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге 

законнар белҽн җайга салына.  

6.5. Килешҥ ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, бер ҥк юридик кҿчкҽ ия (сатучы, сатып алучы һҽм 

регистрлаучы оешма ҿчен берҽр нҿсхҽдҽ).  

7. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ 

Сатучы:                                                              Сатып алучы: 

Адрес: 423060, Россия Федерациясе,  Адрес:_________________ 

Татарстан Республикасы,  

____________районы,  ______________________ 

Банк реквизитлары: ТР буенча ФКИ  

(муниципаль районның Мҿлкҽт һҽм җир 

 мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (шҽһҽр округы))  

ИНН _________  

КИП ____________  

Исҽп-хисап счеты: _________________ БИК 

Сатучы исеменнҽн                                                   Сатып алучы исеменнҽн 

_____________                                                              ________________ 

_____________                                                              ________________ 
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Кушымта №5 

 

А К Т 

җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру 

№_______ «___»__________20___ ел 

Без, тҥбҽндҽ язылучылар,  

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы Рҽисе 

_____________________,  

гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган алга таба Сатучы дип аталучы, бер яктан, 

һҽм ___________________________, паспорт _____ № _______, тапшырылган 

___________________________, ______________________ яшҽҥче, алга таба, икенче 

яктан Сатып алучы дип аталучы, тҥбҽндҽгелҽр турында чын акт тҿзедек:  

1.1. Җир кишҽрлеген арендалаудан кергҽн килешмҽ нигезендҽ «___» _____________ 

20____ел №_____ Сатучы тапшыра, ҽ Сатып алучы  җир кишҽрлеген тҥбҽндҽге 

характеристикалар белҽн кабул итҽ:  

1.1.1. Кадастр номеры: 16: 03: __________________:____;  

1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, муниципаль 

районы (шҽһҽр округы), ______________________________;  

1.1.3. Гомуми мҽйданы: ________ (____________________________) кв. м.; 1.1.4. 

Җир категориясе  ____________________;  

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: шҽхси торак тҿзелеше.  

2. Ҽлеге документ Сатып алучыдан кабул ителгҽн җир кишҽрлегенҽ карата 

дҽгъвалар булмавын раслый.  

Акт ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, аларның һҽркайсы бер ҥк юридик кҿчкҽ ия.  

Мҿхер һҽм Якларның имзалары: 
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 Сатучы исеменнҽн                                              Сатып алучы исеменнҽн 

______________________                                      ______________________ 

______________________                                      ______________________ 
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Кушымта №6 

 

Сатуларны үткәрмичә генә җир кишәрлеге алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннән өземтә 
(Россия икътисадый ҥсеш Министрлыгының   

 2015 е. 12 гыйнварындагы  1номерлы боерыгына кушымта) 

 

№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

11. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

 

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органы 

  

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

  * Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан ҿземтҽ  

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган 

документлар *  

Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

*    

   

   

12. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Милкендҽ дини яки 

хҽйриячел максаттагы 

корылма яки бина 

булган дини оешма   

Җирле ҥзидарҽ 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген  

 файдалану максатлары 

нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый 

торган ҽлеге исемлек белҽн 

каралган 

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

  

  

  

  

  

13. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

Бушлай 

файдалануга 

Дҽҥлҽт яисҽ Муници-

паль учреждение 

(бюджет, казна, 

Автоном учреждение) 

Дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль 

учреждениесе 

(бюджет, казна, 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

  Автоном 

учреждениесе) 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге)    

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган 

документлар 

* Сатып алына    

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган  белешмҽлҽрнең 

булмавы турында  

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

14. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Казна предприятиесе 

  

Казна 

предприятиесе 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

 Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган  

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

  

  

  

15. Подпункт 4 

статьи 39.5 

Земельного 

кодекса 

Бушлай 

файдалануга 

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федераци-ясе 

Президентларының 

тарихи мирас ҥзҽге   

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федерация-

се Президент-

ларының тарихи 

мирас ҥзҽге 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир участогы  

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп характер-

истикалар һҽм теркҽлгҽн 

хокуклар турында ЕГРНнан 

ҿземтҽ яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Гариза бирҥче 

булып торучы юридик зат 

турында ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

 

consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N
consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

16. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 2 

пунктчасы к  

Бушлай 

файдалануга 

Җир кишҽрлеге 

даими (сроксыз) 

файдалану 

хокукында 

бирелгҽн оешма 

хезмҽткҽре   

Хезмҽт мҽйданы 

рҽвешендҽ 

бирелҽ торган 

җир кишҽрлеге 

Эшкҽ алу турында боерык, 

хезмҽт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ 

яки хезмҽт килешҥе 

(контракт) 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ  

 

17. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

Бушлай 

файдалануга 

Дини оешма  

 

Дини яки хҽйрия 

билгелҽнешендҽге 

биналар, 

корылмалар 

урнаштыру ҿчен 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

пунктының 3 

пунктчасы 

билгелҽнгҽн җир 

участогы  

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Бинага, 

корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  

  

18. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

Бушлай 

файдалануга 

Тҥлҽҥсез файдалану 

Хокукында биналар, 

Корылмалар бирелгҽн 

дини 

Дини оешма 

тарафыннан 

бушлай файдалану 

хокукында  

Мондый бинага, корылмага 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

очракта бинаны, бинаны, 

корылманы бушлай 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

2 

пунктының 4 

пунктчасы 

оешма бирелгҽн биналар, 

корылмалар 

урнашкан җир 

кишҽрлеге  

файдалану килешҥе Ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлегенҽ 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

булса, 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

соралган җир 

кишҽрлегенҽ хокукын 

раслаучы (билгелҽҥче) 

документлар 

Мҿрҽҗҽгать итҥченең 

(гариза бирҥчелҽрнең) 

соратып алына торган 

җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан барлык биналар, 

корылмалар исемлеген ҥз 

эченҽ алган, аларның 

кадастр (шартлы, 

инвентарьлы) номерлары 

һҽм адреслы ориентирларын 

кҥрсҽтеп, хҽбҽр итҥе 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Бинага, корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

  

19. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

Бушлай 

файдалануга 

"Дҽҥлҽт һҽм Муници-

паль ихтыяҗларны 

тҽэмин итҥ ҿчен 

товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне 

Кҥчемсез милек 

Объектларын тҿзҥ 

яки 

реконструкциялҽҥ 

ҿчен 

 Тулысынча федераль 

бюджет акчалары, Россия 

Федерациясе субъекты 

бюджеты акчалары яисҽ 

җирле бюджет акчалары 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

пунктының 5 

пунктчасы 

сатып алу ҿлкҽсендҽ 

контракт системасы 

турында" 2013 

елның 5 апрелендҽге 

44- ФЗ номерлы 

Федераль закон 

Нигезендҽ кҥчемсез 

милек Объектларын 

тҿзҥ һҽм 

реконструкциялҽҥгҽ 

граждан хокукый 

шартнамҽ тҿзелде <6> 

федераль бюджет 

акчалары, Россия 

Федерациясесубъекты 

Бюджеты акчалары 

яисҽ җирле бюджет 

Акчалары хисабына 

Тулысынча гамҽлгҽ 

ашырыла торган 

кҥчемсез милек 

объектларын 

билгелҽнгҽн җир 

участогы 

тулысынча 

федераль 

бюджет 

акчалары, 

Россия 

Федерациясе 

субъекты 

бюджеты яки 

җирле бюджет 

акчалары 

хисабына 

гамҽлгҽ 

ашырыла 

исҽбенҽ гамҽлгҽ ашырыла 

торган кҥчемсез милек 

объектларын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 

шартнамҽлҽр 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ   
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

тҿзҥгҽ яисҽ  

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 

шартнамҽ тҿзелде 

20. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 6 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яисҽ аның 

муниципаль 

берҽмлегендҽ 

крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

Тарафыннан Россия 

Федерациясе 

субъекты 

законы белҽн 

билгелҽнгҽн 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеген сораучы 

граждан  

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яки крестьян 

(фермер)   

хуҗалыгы 

Тарафыннан аның 

Эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

Ҿчен билгелҽнгҽн 

җир участогы 

Фермер хуҗалыгы берничҽ 

гражданнар тарафыннан 

тҿзелгҽн очракта, крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

тҿзҥ турында килешҥ * 

Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

* Гариза бирҥче булып 

торучы шҽхси эшмҽкҽр 

турында ЕГРИП тан ҿземтҽ 

 

<1> Документлар чын нҿсхҽдҽ (Документлар һҽркем ҿчен мҿмкин булган очракта) яисҽ җир кишҽрлегенҽ хокук 

алу 

турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты 

тарафыннан раслана торган кҥчермҽлҽрдҽ (җибҽрелҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).  

<2> Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2001, N 44, 4147 ст.; 2014, N 26, 3377 ст. 

<3> "*"Символы белҽн билгелҽнгҽн документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре 

белҽн 

идарҽ итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек 

аша 

соратып алына 
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Кушымта №7 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №10 

 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген сатулар оештырмыйча арендага 

бирү    буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү  

 административ  регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент)   муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген җир кишҽрлеген сатулар 

оештырмыйча арендага бирҥ  буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм 

тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

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

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

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

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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 Хҿкҥмҽтенең     16.07.2009 чыккан  582 номерлы «Дҽҥлҽт 

яки  муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ аренда   тҥлҽве билгелҽҥнең тҿп   

принциплары,    аренда   тҥлҽве кҥлҽмен билгелҽҥ кагыйдҽлҽре, шулай ук   Россия 

Федерациясе милкендҽ булган җир кишҽрлеклҽре ҿчен аренда   тҥлҽве  тҽртибе, 

шартлары һҽм  кҥлҽме турында» Карары  (алга таба-  582номерлы карар) (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 27.07.2009, №30, ст.3821); 

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел чыккан    762 

номерлы "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» боерыгы 

белҽн (алга таба-762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,); 
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Россия Федерациясе  икътисадый ҥсеш Министрлыгының 12.01.2015 чыккан   

1номерлы «Мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлеге алуга сатулар ҥткҽрмичҽ хокукын 

раслаучы     документлар исемлеген раслау турында» приказы (алга таба- приказ №1) 

(Хокукый мҽгълҥмат рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

«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: 

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. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген 

сатулар оештырмыйча арендага бирҥ     

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры муници-

паль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

җирлеҥзидарҽнең башкарма-

боеручы органының исеме  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Җир кишҽрлеген сатулар оештырмыйча 

арендага бирҥ турында   боерык (кушымта №3). 

2. Җир кишҽрлеген сату-алу килешҥе (кушымта 

№4), җир кишҽрлеге алыш-биреш акты (кушымта 

№5).   

3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

  РФ ҖК 39.1 ст. п.1 пп.4 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ-

дҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥнең зарур-

лыгын исҽпкҽ алып, ҽгҽр 

туктату мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

   Гаризаны алганнан соң 12 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ.  

Имзаланган килешҥне тапшыру боерык 

теркҽлгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып 

тору каралмаган. 

 

  

 

     РФ ҖК п.8 ст.39.29   
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кҥрсҽтҥне туктату срогы  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  1)Гариза 

  2-3)мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре;  

4) җир кишҽрлегенең расланган территориялҽрнең  

кадастр  планында урнашу схемасы   (җир 

кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк һҽм   территорияне 

ызанлау  проекты расланмаган булса) 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга тиешле башка 

документлар 6 нчы кушымтада китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен гариза 

бланкын мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм теркҽлҥче документлар мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның кайсы да булса берсе белҽн 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш йҿртҥче зат тарафыннан); 

почта аша җибҽрҥ. 

Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кҿчҽйтелгҽн югары 

квалификацияле электрон култамга белҽн 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 
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имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ гомумфайдаланыла 

торган мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, шул  

исҽптҽн Интернет мҽгълҥмати- телекоммуникация 

челтҽре һҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

Бердҽм порталы аша да тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин.    

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хо-

кукый актлар нигезендҽ за-

рур булган дҽҥлҽт органна-

ры, җирле ҥзидарҽ органна-

ры һҽм бҥтҽн оешмалар ка-

рамагындагы һҽм мҿрҽҗҽ-

гать итҥче тапшырырга хак-

лы документларның тулы 

исемлеге, шулай ук мҿрҽ-

җҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон фор-

мада, аларны тапшыру тҽр-

тибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

Хезмәт кабул итүчеләр  категориясеннән чыгып  

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка 

килҽ торган документлар исемлеге 6нчы кушымтада 

китерелгҽн.  

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 тап-

шырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булып тормый 

Приказ №1 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче орган тарафыннан 

Килештерҥ талҽп ителми    
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гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге  

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

РФ ҖК 2 п.39 ст. 1 п.15 каралган:  

1) җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ 

турында гаризага теркҽлгҽн җир участогының 

урнашу схемасы РФ ҖК 11.10 статьясындагы 16 

пунктында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча расланырга 

тиеш тҥгел; 2) барлыкка килергҽ тиешле җир 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   
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кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 39.16 

статьясының 1 - 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 

пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча бирелҽ 

алмый;  

3) «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында» 

Федераль закон нигезендҽ чиклҽрне тҿгҽллҽштерергҽ 

тиешле җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 

39.16 статьясының 1-23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн 

нигезлҽр буенча бирелҽ алмый.  

РФ ҖК 39.16 ст. каралган:  

1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

җир законнары нигезендҽ сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать 

итте;  

2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

бирелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокук иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, 

Россия Федерациясе ЗК 39.10 статьясының 2 

пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очраклардан тыш;  

3) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге коммерцияле булмаган 

гражданнар тарафыннан шҽхси торак тҿзҥ 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 
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максатларында яшелчҽчелек, бакчачылык, дача 

хуҗалыгын алып бару яки территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеге 

гомуми файдалану милкенҽ керҽ икҽн, коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына яисҽ ҽлеге коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

итҥ очракларыннан тыш;  

4) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада җир кишҽрлегендҽ, сервитут 

шартларында яки җир кишҽрлегендҽ урнашмаган 

очракта, гражданнар яисҽ юридик затлар 

карамагында булган бина, корылма, корылма, 

тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, һҽм бу рҿхсҽт 

ителгҽн файдалануга яки җир участогы бирҥ 

турындагы гариза белҽн ҽлеге биналарның, 

корылмаларның, аларда биналарның милекчесе, бу   

объектның тҽмамланмаган тҿзелеш объектының 

хуҗасы мҿрҽҗҽгать итте;  

5) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

милектҽ булган бина, корылма, тҽмамланмаган 

тҿзелеш объекты урнашкан, ҽгҽр сервитут 

шартларында җир кишҽрлегендҽ (шул исҽптҽн 

тҿзелеп бетмҽгҽн корылма) урнаштырылса яки җир 

участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарга, 

корылмаларга, аларда биналарның, тҿзелеп бетмҽгҽн 

объектыннан тыш; 

 6) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 
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кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган 

яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ 

җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

хокукта рҿхсҽт ителми;  

7) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир 

кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, 

даими (сроксыз) файдалану яисҽ җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очракта, җир кишҽрлеген резервлау 

максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык тҥлҽҥсез 

файдалану турында гариза белҽн дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган;  

8) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽгҽр   

җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн бина, 

корылма, аларда биналарның, мондый җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш 

объектының хуҗасы яки мондый җир кишҽрлегенең 

хокукка ия булуы турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очраклардан тыш;  

9) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чит ил территориясендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 
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территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн 

территория чиклҽрендҽ яисҽ җир кишҽрлеге, ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яисҽ 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн очраклардан тыш, аңа карата башка зат 

белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында 

шартнамҽ тҿзелгҽн җир участогыннан тҿзелгҽн һҽм 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза 

белҽн, кҥрсҽтелгҽн объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле;     

10) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп 

беткҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документация нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн 

очраклардан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ   

турындагы гариза белҽн, территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп беткҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽлеге 

затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен 

кҥздҽ тота;  

11) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 
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гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион 

предметы булып тора, аны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр РФ 

ҖК 39.11 статьясының 19 пункты нигезендҽ 

урнаштырылган;  

12) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата РФ ҖК 39.11 статьясының 4 

пунктындагы 6 пунктчасында каралган Россия 

Федерациясе ҖК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 

6 пунктчасында, мондый җир кишҽрлегенең Россия 

Федерациясе ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 

пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ҽлеге 

аукционны Россия Федерациясе ҖК 39.11 

статьясының 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча 

ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителмҽгҽн 

очракта, аны сату яисҽ сату;  

13) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата Россия Федерациясе ЗК 39.18 

статьясының 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ 

индивидуаль торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару, бакчачылык, дача хуҗалыгы яки 

аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ бастырып 

чыгарылды һҽм урнаштырылды;  

14) җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану, 

линияле объектны территорияне планлаштыру  

проекты нигезендҽ урнаштыру очракларыннан тыш, 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген куллану 
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максатларына туры килми;  

15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ Россия Федерациясе ҖК 39.10 статьясының 

2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ турында гариза бирелгҽн очракта, оборона һҽм 

куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм 

кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 

файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

кертелмҽгҽн;  

16) коммерциячел булмаган оешманың 

гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы яшелчҽчелек, бакчачылык алып 

бару ҿчен федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик 

кҥлҽменнҽн артып китҽ;  

17) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада расланган территориаль планлаштыру 

документлары һҽм (яки) территорияне планлаштыру 

документлары нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны 

яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гариза белҽн ҽлеге объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле 

зат кире кайтарылды;  

18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе 

дҽҥлҽт программасы, Россия Федерациясе   
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субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, 

корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

бинаны, корылманы тҿзҥгҽ вҽкалҽтле булмаган зат 

мҿрҽҗҽгать иткҽн; 1 

9) хокукларның билгелҽнгҽн рҽвешендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ рҿхсҽт ителми; 

 20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿре 

билгелҽнмҽгҽн;  

21) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ 

кертелмҽгҽн;  

22) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан килештерҥ 

турында Карар кабул ителде, аның гамҽлдҽ булу 

срогы тҽмамланмаган һҽм җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн 

зат мҿрҽҗҽгать итте;  

23) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен алына һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ максаты дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган кҥп фатирлы 

йортны тануга бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш, мондый җир кишҽрлегеннҽн 

алынган максатларга туры килми;  
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24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге чиклҽре «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт 

теркҽве турында " Федераль закон нигезендҽ   

тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;  

25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы җир кишҽрлеген урнаштыру 

схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман 

кишҽрлеклҽренең проект документларында 

кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар нигезендҽ 

мондый җир кишҽрлеге ун проценттан артык 

тҿзелгҽн  

26) дҽҥлҽт мҿлкҽте исемлегенҽ кертелгҽн җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза яисҽ "Россия 

Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ 

турында" 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы 

Федераль законның 18 статьясындагы 4 ҿлешендҽ 

каралган муниципаль мҿлкҽт исемлеге белҽн ҽлеге 

Федераль законның 14 статьясындагы 3 ҿлеше 

нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат яисҽ аңа карата 

кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 14 статьясындагы 3 

ҿлеше нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат 

мҿрҽҗҽгать итте. 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт    
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күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

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 
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кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

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 хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
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барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥ 

һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 
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алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 7 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгели; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҽ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган 

очракта); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерҽҥ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҽ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ,  
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документларда буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле 

тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта белгеч  т иҥбҽндҽгелҽрне башкара: 

гариза кабул итҽ һҽм терки; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҽ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

       3.3.3.Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм гаризаны Палатага җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн башкарылучы процедуралар, гариза  теркҽлгҽннҽн соң, бер кҿн 

эчендҽ башкарыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ.   

документлар (мәгълүматлар) исемлеге хезмәт күрсәтү алучылар  категориясеннән 

чыгып билгеләнә (кушымта №6). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ 

кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн 

билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн 

биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ.   

 3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ. 

3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:  
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җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ       тапшыру турында боерык  яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында дҽлиллҽнгҽн нигезлҽрен 

кҥрсҽтеп хат   проекты ҽзерли;  

билгеләнгән тәртиптә документ   проектын рәсмиләштерә; 

билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән документ   проектын килештерҥ  

процедурасын башкара;  

боерык яки хат  проектын   Палата җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затына) 

имзалауга юллый.  Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар   

запросларга җавап алынган кӛнне башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затына) 

имзалауга юлланган проект. 

3.5.2.   Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле заты) боерык яки хатны имзалый.   

Боерыкны  Палата мҿхере белҽн раслый. Имзаланган документны   Палата 

белгеченҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проект раслау ҿчен документ 

кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган боерык яки җир кишҽрлеген бирҥдҽн баш 

тарту турында хат.  

3.5.3.  Палата белгече: 

          баш тарту турында боерыкны яки хатны терки; Палата белгече мҿрҽҗҽгать 

итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ яки 

баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.  

            Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул 

куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.      

            Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ.  

  3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн 

кҥрсҽтмҽ бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: кҥрсҽтмҽ 

бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп туган 

кҿнендҽ; хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн-процедура тҽмамланганнан соң 

бер кҿн эчендҽ ҽлеге Регламентта. 3.5.3 пунктчасында каралган.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык яки кире кагу турында җибҽрелгҽн 

хат  

3.5.6. Палата белгече: 

Җир кишҽрлеген бушлай  ашыгыч куллануга  килешҥе    проекты ҽзерли   

(алга таба – килешҥ);  

Килешҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый; 
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          Палата рҽисе имзалаган килешҥне килешҥлҽр теркҽҥ    журналында терки; 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кул куйдырып килешҥне бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар боерыкны биргҽннҽн соң 

ике кҿн эчендҽ башкарыла.   

Процедураларның нҽтиҗҽсе:  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган  килешҥ. 

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы 

эшчҽнлегенең яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 
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Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы 

кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 
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в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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, 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10. 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 

Россия Федерациясе  Җир кодексыннан ӛземтә 

39.6 статья. Дәүләти я муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен 

сатулашу белән һәм сатулашу үткәрмичә арендага бирү очраклары  

  2. Дәүләти я муниципаль милектәге җир кишәрлеген арендалау килешүе 

җир кишәрлеге бирүнең шундый очракларында сатулашу үткәрмичә тӛзелә:  

1) җир кишәрлеген Россия Федерациясе Президенты указына я 

күрсәтмәсенә ярашлы рәвештә юридик затларга биргәндә;  

2) җир кишәрлеген Россия Федерациясе Хӛкүмәте күрсәтмәсенә ярашлы 

рәвештә социаль-мәдәни максатлы объектлар урнаштыру, киң күләмле 

инвестицион проектларны тормышка ашыру ӛчен, әлеге объектларның, 

инвестиция проектларының Россия Федерациясе Хӛкүмәте билгеләгән 

критерийларга туры килүе шарты белән, юридик затларга биргәндә;  

3) җир кишәрлеген Россия Федерациясе субъектының югары вазифалы заты 

күрсәтмәсенә ярашлы рәвештә социаль-мәдәни һәм коммуналь-кӛнкүреш 

максатлы объектлар урнаштыру, киң күләмле инвестицион проектларны 

тормышка ашыру ӛчен, әлеге объектларның, инвестиция проектларының Россия 

Федерациясе субъекты законнары билгеләгән критерийларга туры килүе шарты 

белән, юридик затларга биргәндә;  

4) җир кишәрлеген Россия Федерациясенең халыкара йӛкләмәләрен үтәү 

ӛчен, шулай ук юридик затларга электр, җылылык, газ һәм су белән тәэмин итү 

ӛчен су агызу, элемтә, нефть үткәргечләр, федераль, региональ я җирле 

әһәмияттәге объектлар урнаштыру ӛчен биргәндә;  

 5) дәүләти я муниципаль милектәге җир кишәрлегеннән ясалган җир 

кишәрлеген, шул исәптән территорияне комплекслы үзләштерү ӛчен бирелгәнен, 

үзе белән шул җир кишәрлеген арендалау килешүе тӛзелгән затка биргәндә, 

шушы пунктның 6 һәм 8 субпунктлары бүтәнчә күздә тотмаса; 

6) гражданнар тӛзегән коммерциясез оешмага территорияне шәхси торак 

тӛзү максатларында комплекслы үзләштерү ӛчен бирелгән җир кишәрлегеннән 

ясалган җир кишәрлеген, тулай кулланыш милкенә караган җир кишәрлеклә-

реннән тыш, шул коммерциясез оешма әгъзаларына яисә, моны шул коммер-

циясез оешма әгъзаларының гомуми җыелышы карары күздә тотса, шул 

коммерциясез оешмага биргәндә; 

 7) гражданнар тӛзегән коммерциясез оешмага бакчачылык, дача хуҗалыгы 

алып бару ӛчен бирелгән җир кишәрлегеннән ясалган җир кишәрлеген, тулай 
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кулланыш милкенә караган җир кишәрлекләреннән тыш, шул коммерциясез 

оешма әгъзаларына биргәндә;  

8) гражданнар тӛзегән коммерциясез оешмага бакчачылык, дача хуҗалыгы 

алып бару ӛчен я территорияне шәхси торак тӛзү максатларында комплекслы 

үзләштерү ӛчен бирелгән һәм тулай кулланыш милкенә караган, әйләнеше 

чикләнгән җир кишәрлеген бүлү нәтиҗәсендә ясалган җир кишәрлеген шул 

коммерциясез оешмага биргәндә; 

 9) үзендә биналар, корылмалар урнашкан җир кишәрлеген шул 

биналарның, корылмаларның, алардагы бүлмәләрнең ияләренә һәм (я) шул 

күчемсез объектлар хуҗалык итү хокукында яисә әлеге Кодексның 39.20 статьясы 

күздә тоткан очракларда оператив идарә хокукында бирелгән затларга биргәндә;  

10) шушы статьяның 5 пункты күздә тоткан очракларда тәмамланмаган 

тӛзелеш объектлары урнашкан җир кишәрлеген шуларны тӛзеп бетерү ӛчен 

тәмамланмаган тӛзелеш объекты ияләренә бер тапкыр биргәндә;  

11) юридик затларның даими (сроксыз) куллануында булган җир 

кишәрлеген шул җирдән файдаланучыларга биргәндә, әлеге Кодексның 39.9 

статьясының 2 пунктында күрсәтелгән юридик затлардан тыш;  

12) “Авыл хуҗалыгы максатындагы җирләрнең әйләнеше турындагы” 

федераль закон билгеләгән очракларда җир кишәрлеген крестьян (фермер) 

хуҗалыгына я 47 авыл хуҗалыгы оешмасына хуҗалык итү ӛчен биргәндә;  

13) биналар тӛзелгән территория чикләрендә ясалган җир кишәрлеген үзе 

белән биналар тӛзелгән территорияне үстерү турында килешү тӛзелгән затка 

биргәндә;  

13.1) җир кишәрлеген территорияне экономик класслы торак тӛзү 

максатларында үзләштерү ӛчен я территорияне экономик класслы торак тӛзү 

максатларында комплекслы үзләштерү ӛчен территорияне экономик класслы 

торак тӛзү максатларында үзләштерү турында килешү яисә территорияне 

экономик класслы торак тӛзү максатларында комплекслы үзләштерү турында 

килешү тӛзегән юридик затка биргәндә;  

14) җир кишәрлеген федераль законнарга, Россия Федерациясе субъектлары 

законнарына ярашлы рәвештә җир кишәрлекләрен беренче чиратта я чиратсыз 

алырга хаклы булган гражданнарга биргәндә;  

15) җир кишәрлеген торак пункт, бакчачылык, дача хуҗалыгы чикләрендә 

шәхси торак тӛзү ӛчен, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару ӛчен гражданнарга, 

әлеге Кодексның 39.18 статьясына ярашлы рәвештә гражданнарга һәм крестьян 

(фермер) хуҗалыкларына биргәндә;  

16) җир кишәрлеген гражданга я юридик затка аренда хокукында бирелгән 

һәм дәүләти я муниципаль хаҗәтләр ӛчен алына торган җир кишәрлегенә 

алмашка биргәндә;  

17) җир кишәрлеген дини оешмаларга, Россия Федерациясенең казак 

җәмгыятьләре дәүләт реестрына кертелгән казак җәмгыятьләренә (арытаба – 

казак җәмгыятьләре), Россия Федерациясе субъектлары законнарына ярашлы 

билгеләнгән территориядә авыл хуҗалыгы җитештерүе, казак җәмгыятьләренең 

традицион яшәү һәм хуҗалык итү рәвешен саклау һәм үстерү ӛчен биргәндә;  
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18) җир кишәрлеген әлеге Кодекска ярашлы рәвештә дәүләти я муниципаль 

милектәге җир кишәрлеген сатулашу үткәрмичә, шул исәптән түләүсез милек 

итеп алуга хаклы затка биргәндә, әгәр шундый җир кишәрлеге дәүләти я 

муниципаль хаҗәтләр ӛчен резервланган яисә әйләнештә чикләнгән булса;  

19) җир кишәрлеген печән чабу, авыл хуҗалыгы хайваннарын кӛтү, 

бакчачылык ӛчен гражданга яисә торак пункттан читтә урнашкан җир кишәрлеген 

шәхси  ярдәмче хуҗалык алып бару ӛчен гражданга биргәндә; 

 20) җир асты байлыкларын куллануга бәйле эшләр башкару ӛчен кирәкле 

җир кишәрлеген җир асты байлыкларын кулланучыга биргәндә;  

21) аерым экономик зона чикләрендә һәм аңа чиктәш территориядә 

урнашкан җир кишәрлеген аерым экономик зоналар турындагы Россия 

Федерациясе законнары билгеләгән тәртиптә федераль бюджет, Россия 

Федерациясе субъекты бюджеты, җирле бюджет, бюджеттан тыш финанслау 

чыганаклары исәбенә аерым экономик зона чикләрендә һәм аңа чиктәш 

территориядә күчемсез милек объектлары тӛзү, шул һәм элегрәк тӛзелгән 

күчемсез объектлар белән идарә итү функцияләрен башкару ӛчен җәлеп ителгән 

аерым экономик зона резидентына я идарә итү компаниясенә биргәндә;  

22) аерым экономик зона чикләрендә һәм аңа чиктәш территориядә 

урнашкан җир кишәрлеген шул зонаның инфраструктура объектларын тӛзү ӛчен 

үзе белән Россия Федерациясе Хӛкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма 

хакимият органы аерым экономик зонаның инфраструктурасын үстерү ӛлкәсендә 

хезмәттәшлек турында килешү тӛзегән затка биргәндә. Аерым экономик зонаның 

инфраструктурасын үстерү ӛлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүнең үрнәк 

формасын Россия Федерациясе Хӛкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма 

хакимият органы раслый; 

23) концессион килешү күздә тоткан эшчәнлекне башкару ӛчен кирәкле җир 

кишәрлеген үзе белән концессион килешү тӛзелгән затка биргәндә;  

23.1) җир кишәрлеген территорияне коммерцияле кулланышлы яллаулы 

йорт тӛзү һәм эксплуатацияләү максатларында үзләштерү ӛчен яисә территорияне 

социаль кулланышлы яллаулы йорт тӛзү һәм эксплуатацияләү максатларында үз-

ләштерү ӛчен территорияне коммерцияле кулланышлы яллаулы йорт тӛзү һәм 

эксплуатацияләү максатларында үзләштерү турында яисә территорияне социаль 

кулланышлы яллаулы йорт тӛзү һәм эксплуатацияләү максатларында үзләштерү 

турында килешү тӛзегән затка һәм, Россия Федерациясе субъекты законы күздә 

тоткан очракларда, территорияне социаль кулланышлы яллаулы йортлар тӛзү һәм 

эксплуатацияләү максатларында Россия Федерациясе субъекты я муниципаль бе-

рәмлек тӛзегән коммерциясез оешмага биргәндә;  

 24) ау хуҗалыгы ӛлкәсендәге эшчәнлек тӛрләрен башкару ӛчен кирәкле 

җир кишәрлеген үзе белән ау хуҗалыгы килешүе тӛзелгән затка биргәндә;  

25) җир кишәрлеген сусаклагычлар һәм (я) гидротехник корылмалар 

урнаштыру ӛчен биргәндә, әгәр ул объектларны федераль, региональ я җирле 

әһәмияттәге объектлар сыйфатында урнаштыруны территориаль планлаштыру 

документлары күздә тотса;  
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26) җир кишәрлеген аеру полосалары һәм автомобиль юл буйлары 

чикләрендә “Россия автомобиль юллары” дәүләт компаниясе эшчәнлеген башкару 

ӛчен биргәндә;  

27) җир кишәрлеген тулай кулланышлы тимер юл транспорты инфраструк-

турасы объектларын урнаштыру буенча “Россия тимер юллары” ачык акционер-

лык җәмгыяте эшчәнлеген башкару ӛчен биргәндә;  

28) җир кишәрлеген территориаль үсеш зонасы резидентлары реестрына 

кертелгән территориаль үсеш зонасы резидентына шул зона чикләрендә 

инвестицион декларациягә ярашлы рәвештә инвестицион проектны тормышка 

ашыру ӛчен биргәндә;  

29) җир кишәрлеген биологик су ресурсларын аулау хокукына ия булган 

затка аларны куллануга бирү турындагы карар, балыкчылык кәсебе кишәрлеген 

бирү турындагы килешү яисә биологик су ресурсларын куллану килешүе 

нигезендә шул карарлар я килешүләр күздә тоткан эшчәнлекне башкару ӛчен 

биргәндә; 

 30) җир кишәрлеген үзләрен кору турында һәм урнаштыру урыны турында 

Россия Федерациясе Хӛкүмәте карар кабул иткән атом-тӛш корылмаларын, радиа-

-ция чыганакларын, атом-тӛш материалларын һәм радиоактив матдәләр саклау 

пунктларын, радиоактив калдыклар саклау пунктларын, саклау урыннарын һәм 

радиоактив калдыклар күмү пунктларын урнаштыру ӛчен юридик затка биргәндә;  

31) авыл хуҗалыгы җитештерүе максатындагы җир кишәрлеген шундый 

җир кишәрлеген тиешенчә кулланган арендаторга биргәндә, ул арендаторның 

андый җир кишәрлеген арендалауның яңа килешүен тӛзү турында гаризаны 

андый җир кишәрлеген арендалау турында элегрәк тӛзелгән килешүнең срогы 

узган кӛнгә кадәр бирүе шарты белән;  

 32) җир кишәрлеген арендаторга биргәндә (шушы пунктның 31 субпунк-

тында күрсәтелгән җир кишәрлекләре арендаторларыннан тыш), әгәр ул аренда-

тор шушы статьяның 3 һәм 4 пунктларына ярашлы рәвештә шундый җир кишәр-

леген арендалауның яңа килешүен тӛзергә хаклы булса;  

33) җир кишәрлеген ирекле Владивосток порты территориясендәге ирекле 

Владивосток порты резидентына биргәндә;  

3. Дәүләти я муниципаль милектәге җир кишәрлекләренең арендаторлары 

булган гражданнар һәм юридик затлар шул җир кишәрлекләрен арендалауның яңа 

килешүен сатулашу үткәрмичә тӛзергә түбәндәге очракларда хаклы:  

1) җир кишәрлеге гражданга я юридик затка арендага сатулашу үткәрмичә 

бирелгән булса (әлеге Кодексның 39.12 статьясының 13, 14 я 20 пункты күздә 

тоткан очраклардан тыш);  

2) җир кишәрлеге гражданга аукционда бакчачылык я дача хуҗалыгы алып 

бару ӛчен бирелгән булса.  

4. Җир кишәрлеге арендаторы булган граждан я юридик зат шул җир 

кишәрлеген арендалауның яңа килешүен тӛзергә шушы статьяның 3 пунктында 

күрсәтелгән очракларда, түбәндәге шартлар барысы да булганда хаклы:  
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1) шул җир кишәрлеген арендалауның яңа килешүен тӛзү турында 

гаризасын ул граждан я ул юридик зат җир кишәрлеген арендалауның элегрәк 

тӛзелгән килешүенең гамәл срогы узган кӛнгә кадәр бирсә; 

2) әлеге Кодекс, бүтән федераль законнар күздә тоткан очракларда шул җир 

кишәрлеген алуга бүтән зат аеруча хокуклы булмаса;  

3) шул җир кишәрлеген арендалауның ул граждан я ул юридик зат белән 

элек тӛзелгән килешүе әлеге Кодексның 46 статьясының 1 һәм 2 пунктлары күздә 

тоткан нигезләр буенча гамәлдән чыгарылмаган булса;  

4) шул җир кишәрлеген арендалауның яңа килешүен тӛзү мизгелендә үзен 

арендалау килешүе сатулашу үткәрмичә тӛзелгән җир кишәрлеген сатулашу 

үткәрмичә бирү ӛчен шушы статьяның 2 пунктының 1-30 субпунктлары күздә 

тоткан нигезләр булса.  
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Кушымта №2 
 

муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 

______________________________________________________

__________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның 

фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, 

ИНН) 

______________________________________________________

__________________________________________ 

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында 

мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

______________________________________________________

________ __________________________________  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон 

номеры) 

 

 

 

 

Җир кишҽрлеген сатулар оештырмыйча арендага бирҥ  турында 

гариза 

Сездҽн  

____________________________________________________________, 
(РФ ҖКның    ст.39.6 ст.  2 п. каралган нигезлҽрнең берсе кҥрсҽтелҽ). 

  _________________________________________________________ ҿчен 

  ___________ кв.м. мҽйданлы, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

_______________________________________ булган, ________________ җир  

категориясеннҽн булган , 

_________________________________________________________  адресы буенча 

урнашкан җирне сатулашулар уздырмыйча___________________ елга арендага 

бирҥегезне сорыйм.    

      

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

Физик затлар:  

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре;  

3) җир кишҽрлегенең расланган территориялҽрнең  кадастр  планында урнашу 

схемасы   (җир кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк һҽм   территорияне ызанлау  проекты 

расланмаган булса) 

 Юридик затлар: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре;  

2) җир кишҽрлегенең расланган территориялҽрнең  кадастр  планында урнашу 
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схемасы   (җир кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк һҽм   территорияне ызанлау  проекты 

расланмаган булса) 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртү (муниципаль хезмәт күрсәтү 

кысаларында шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, 

аныклау (үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), блоклау, шәхси 

мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен 

кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) өчен мин тәкъдим ителә торган 

затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль 

хезмәт күрсәтү максатларында муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

тарафыннан карарлар кабул итүне дә кертеп, килешүләрен раслыйм. Минем 

шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук миңа 

түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм.  

Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның күчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза 

биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________.  

______________ _________________ ( ________________)  

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

 

 

               БОЕРЫК                                                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

          «_____» ________________ 20___ел                                                       №_____                                                            

 

Җир кишҽрлеген сатулар оештырмыйча арендага бирҥ  турында 

  

 Россия   Федерациясе   Җир Кодексының ______ ст., «Кҥчемсез милеккҽ хокукны 

һҽм аның белҽн сделкаларны дҽҥлҽт теркҽве турында» Федераль законы,     

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль  районы    ______ № ____ карары 

белҽн расланган муниципаль  районның  милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре  Палатасы 

турында Нигезлҽмҽгҽ таянып   муниципаль  район  милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре  

Палатасы КАРАР КЫЛДЫ: 

 
(РФ ҖКның    ст.39.6 ст.  2 п. каралган нигезлҽрнең берсе кҥрсҽтелҽ). 

  _________________________________________________________ ҿчен 

  ___________ кв.м. мҽйданлы, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

_______________________________________ булган, ________________ җир  

категориясеннҽн булган , 

_________________________________________________________  адресы буенча 

урнашкан җирне сатулашулар уздырмыйча___________________ елга арендага 

бирергҽ. 

 2.   Кушымтада бирелгҽннҽрне расларга (Кушымта №1): 

- җир кишҽрлеге арендасы ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽме   (арендасы ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽме  

582 карар нигезендҽ билгелҽнҽ). 

3. Ҽлеге боерыкны ҥтҽҥне контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемдҽ калдырам.   

 

  Кайбыч 

муниципаль  районы  

 милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре   

Палатасы                           ____________________ 

Рҽисе 
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Кушымта №4  

 

Җир кишәрлеге   арендасы килешүе   Россия   Федерациясе Җир кодексының  

39.8 статьясы нигезләмәләрен үз эченә алырга тиеш. Түбәндәге килешү үрнәк 

һәм анда күрсәтелгән Кушымталары юк   

 

Җир кишҽрлеген арендага бирҥ      КИЛЕШҤЕ № _____  

 

_______________ «______» ______________20___ел 

 

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе 

________________________, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган _______алга 

таба «Арендачы» дип аталучы, һҽм __________________________ , паспорт 

___________№ ________________, 

_____________________________________________________тапшырылган, Россия 

Федерациясе, _____________________________________________________________ 

яшҽҥче, алга таба «Арендатор» дип аталучы, бергҽ «Яклар»дип аталучы, муниципаль 

районның (шҽһҽр округының) Җир һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы кҥрсҽтмҽсе 

нигезендҽ_______ «____» ___________20_______ ел. "Җир кишҽрлеклҽре бҽясен 

кҥтҽрҥгҽ ачык аукцион ҥткҽрҥ турында" һҽм сату нҽтиҗҽлҽре турында протокол № 

______ нче «____» _______________20______ел тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге 

шартнамҽ тҿзеделҽр: 

 

1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ  

1.1.Арендачы Арендатор милкенҽ тапшырырга тиеш, ҽ Арендатор тҥбҽндҽге 

характеристикалары булган җир кишҽрлеген сатып алырга һҽм тҥлҽргҽ тиеш була:  

1.1.1. Кадастр номеры: 16: 03:_______________:_______;  

1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, муниципаль 

районы (шҽһҽр округы), 

______________________________________________________  

1.1.3. Гомуми мҽйданы: _____ (__________________) кв. м.;  

1.1.4. Максатчан билгелҽнеш (категория) - ___________________________________;  

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: шҽхси торак тҿзелеше. 
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 1.3. Сервитутлар (йҿклҽмҽлҽр) билгелҽнгҽн җир кишҽрлегенең чиклҽре ҽлеге 

шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып торган җир кишҽрлегенең кадастр 

паспортында билгелҽнгҽн.  

1.4. Арендачы җир участогының Арендачы аларны белмҽве һҽм рҿхсҽт ителгҽн 

куллану нигезендҽ файдалануы чиклҽнмҽгҽн ҿченче затларның хокуклары һҽм 

дҽгъвалары белҽн чиклҽнмҽвен гарантияли.  

2. ТҤЛҼҤ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ИСҼП-ХИСАП ТҼРТИБЕ  

2.1. Арендатор җир кишҽрлеген Килешҥ ҥз кҿченҽ кергҽннҽн соң 30 кҿн эчендҽ акча 

белҽн тҥли.  

2.2.Җир кишҽрлеге ҿчен тҥлҽнергҽ тиешле сумма: _______________ сум 

(_____________________________ сум) тҽшкил итҽ.  

2.3. Тҥлҽҥ Арендатор тарафыннан хисап счетына башкарыла: 

№ __________________________ БИК ______________________ 

_______________________, КИП ________________, КБК __________________, 

ИНН _________________, алучысы – РФ ФМ ТР буенча Федераль казначылык 

идарҽсе (муниципаль район (шҽһҽр округы) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасы), ОКАТО _______________________ 2.4. Кҥлҽме ______________ сум. 

(_____________________________ сум) задатка турында килешҥ нигезендҽ, сатып 

алучы тарафыннан аукционда катнашу ҿчен кертелгҽн задаток суммасыннан җир 

кишҽрлеге ҿчен тҥлҽҥ хисабына исҽплҽнҽ.  

3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ  

3.1. Арендатор бурычлы:  

3.1.1. Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда җир кишҽрлегенҽ милек хокукын ҥз 

хисабына теркҽргҽ.  

3.1.2. Ҽлеге килешҥнең 2.2. пунктында кҥрсҽтелгҽн суммасын Килешҥнең 2.1 

пункты буенча билгелҽнгҽн срокларда тҥлҽргҽ .  

3.1.3. Арендачыга җир кишҽрлегенең тулы тҥлҽҥ фактын раслаучы тҥлҽҥ 

документларын 2 пунктта кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥ срогы җиткҽннҽн соң икенче кҿннҽн дҽ 

соңга калмыйча Килешҥнең 2.1.п буенча тапшырырга.  
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3.1.4. Участокны бары тик ҽлеге килешҥнең 1.1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн рҿхсҽт 

ителгҽн куллану нигезендҽ генҽ файдаланырга.  

3.1.5. Җир участогын саклау, шул исҽптҽн җирлҽрне җир кишҽрлеген пычрату һҽм 

чҥплҽҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча тискҽре (зарарлы) йогынтылардан саклау, 

җирлҽрне саклау максатларында чаралар ҥткҽрергҽ. 3.1.6. Дҽҥлҽт контроле һҽм 

кҥзҽтчелеге органнарына аны карау ҿчен җир кишҽрлегеннҽн ирекле файдалану 

мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.  

3.1.7. Кишҽрлектҽ эксплуатация һҽм ремонт хезмҽтлҽре талҽплҽре нигезендҽ җир 

кишҽрлеген карап тоту, электр тапшыру линиялҽрен, элемтҽ линиялҽрен (шул 

исҽптҽн линия-кабель корылмаларын), нефть ҥткҽргечлҽрне, газ ҥткҽргечлҽрне һҽм 

башка торба ҥткҽргечлҽрне, коммуналь һҽм инженерлык челтҽрлҽрен, юлларны, 

юлларны, юл йҿрҥ юлларын һҽм тдп.ны эксплуатациялҽҥ шартларын ҥтҽргҽ һҽм 

аларны ремонтлауга һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска, җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан гомуми файдаланудагы объектларны бушлай һҽм тоткарлыксыз 

файдалануны тҽэмин итҽргҽ. 

 3.2. Арендачы бурычлы:  

3.1.Җир кишҽрлеге ҿчен тулысынча тҥлҽҥ кҿненнҽн соң 30 (утыз) кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру һҽм тапшыру актын тҿзҥне тҽэмин 

итҽргҽ.  

4. МИЛЕК ХОКУКЫ КҤЧҤ ТҼРТИБЕ  

4.1.Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы Арендатор тарафыннан ҽлеге килешҥнең 2.1. 

һҽм 2.2.пп каралган йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽгҽн вакытка кадҽр Арендачыда саклана.  

4.2. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы милек хокукы кҥчҥне дҽҥлҽти теркҽҥдҽн соң 

Арендаторга кҥчҽ. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы кҥчҥне дҽҥлҽт 30 теркҽвенҽ алу 

ҿчен килешҥ һҽм кабул итҥ-тапшыру акты нигез булып тора. 4.3. Җир участогы 

Арендаторга кабул итҥ-тапшыру актын кул куйган кҿннҽн соң Яклар тарафыннан 

тапшырылган дип санала.  

5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ  

5.1. Арендатор тарафыннан каралган шартлар ҥтҽлмҽгҽн һҽм/яки тиешенчҽ 

ҥтҽлмҽгҽн очракта Шартнамҽнең 2.1, 2.2п. каралган Килешҥнең 2 пунктта 

кҥрсҽтелгҽн вакыт җиткҽч, икенче кҿнгҽ ҿзелгҽн дип санала. Шул ук вакытта җир 

участогы гамҽлгҽ ашырылмый һҽм дҽҥлҽт (муниципаль) милкендҽ кала. Арендатор 
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тарафыннан аукционда катнашу ҿчен кертелгҽн задатка суммасы бу очракта кире 

кайтарылмый.  

6. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ  

6.1.Килешҥ Якларның аңа кул куйган вакыттан ҥз кҿченҽ керҽ 

 6.2.Килешҥ якларның килешҥе буенча, шулай ук 5.1 пункт нигезендҽ ҿзелергҽ 

мҿмкин.  

6.3. Ҽлеге Килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм каршылыклар, Яклар тарафыннан 

килешҥ - суд тарафыннан ҥтҽлмҽгҽн очракта, сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл ителҽ.  

6.4.Килешҥ белҽн җайга салынмаган Якларның ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге 

законнар белҽн җайга салына.  

6.5. Килешҥ ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, бер ҥк юридик кҿчкҽ ия (сатучы, сатып алучы һҽм 

регистрлаучы оешма ҿчен берҽр нҿсхҽдҽ).  

7. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ 

Арендачы:                                                              Арендатор: 

Адрес: 423060, Россия Федерациясе,  Адрес:_________________ 

Татарстан Республикасы,  

____________районы,  ______________________ 

Банк реквизитлары: ТР буенча ФКИ  

(муниципаль районның Мҿлкҽт һҽм җир 

 мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (шҽһҽр округы))  

ИНН _________  

КИП ____________  

Исҽп-хисап счеты: _________________ БИК 

Арендачы исеменнҽн                                                   Арендатор исеменнҽн 

_____________                                                              ________________ 

_____________                                                              ________________ 
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Кушымта №5 

 

җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру 

 А К ТЫ 

 

№_______ «___»__________20___ ел 

Без, тҥбҽндҽ язылучылар,  

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы Рҽисе 

_____________________,  

гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган алга таба Арендачы дип аталучы, бер 

яктан, һҽм ___________________________, паспорт _____ № _______, тапшырылган 

___________________________, ______________________ яшҽҥче, алга таба, икенче 

яктан Арендатор дип аталучы, тҥбҽндҽгелҽр турында чын акт тҿзедек:  

1.1. Җир кишҽрлеген арендалаудан кергҽн килешмҽ нигезендҽ «___» _____________ 

20____ел №_____ Арендачы тапшыра, ҽ Арендатор җир кишҽрлеген тҥбҽндҽге 

характеристикалар белҽн кабул итҽ:  

1.1.1. Кадастр номеры: 16:03: __________________:____;  

1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, муниципаль 

районы (шҽһҽр округы), ______________________________;  

1.1.3. Гомуми мҽйданы: ________ (____________________________) кв. м.; 1.1.4. 

Җир категориясе  ____________________;  

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: шҽхси торак тҿзелеше.  

2. Ҽлеге документ Арендаторда кабул ителгҽн җир кишҽрлегенҽ карата дҽгъвалар 

булмавын раслый.  

Акт ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, аларның һҽркайсы бер ҥк юридик кҿчкҽ ия.  

Мҿхер һҽм Якларның имзалары: 
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 Арендачы исеменнҽн                                              Арендатор исеменнҽн 

______________________                                      ______________________ 

______________________                                      ______________________ 
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Кушымта №6 

 

Сатуларны үткәрмичә генә җир кишәрлеге алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннән өземтә 
(Россия икътисадый ҥсеш Министрлыгының   

 2015 е. 12 гыйнварындагы  1номерлы боерыгына кушымта) 

 

№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

11. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

 

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органы 

  

Дҽҥлҽт 

хакимияте 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

  * Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан ҿземтҽ  

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган 

документлар *  

Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

*    

   

   

12. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Милкендҽ дини яки 

хҽйриячел максаттагы 

корылма яки бина 

булган дини оешма   

Җирле ҥзидарҽ 

органнары ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген  

 файдалану максатлары 

нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый 

торган ҽлеге исемлек белҽн 

каралган 

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

  

  

  

  

  

13. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

Бушлай 

файдалануга 

Дҽҥлҽт яисҽ Муници-

паль учреждение 

(бюджет, казна, 

Автоном учреждение) 

Дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль 

учреждениесе 

(бюджет, казна, 

Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

  Автоном 

учреждениесе) 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге)    

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган 

документлар 

* Сатып алына    

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган  белешмҽлҽрнең 

булмавы турында  

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

    

  

  

  



399 

 

№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

14. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 1 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Казна предприятиесе 

  

Казна 

предприятиесе 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир кишҽрлеге  

 Гариза бирҥченең җир 

кишҽрлеген файдалану 

максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ хокукын 

раслый торган ҽлеге 

исемлек белҽн каралган  

документлар 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

  

  

  

15. Подпункт 4 

статьи 39.5 

Земельного 

кодекса 

Бушлай 

файдалануга 

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федераци-ясе 

Президентларының 

тарихи мирас ҥзҽге   

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия Федерация-

се Президент-

ларының тарихи 

мирас ҥзҽге 

эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле 

җир участогы  

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп характер-

истикалар һҽм теркҽлгҽн 

хокуклар турында ЕГРНнан 

ҿземтҽ яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Гариза бирҥче 

булып торучы юридик зат 

турында ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ 

 

consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N
consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F26N
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

16. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 2 

пунктчасы к  

Бушлай 

файдалануга 

Җир кишҽрлеге 

даими (сроксыз) 

файдалану 

хокукында 

бирелгҽн оешма 

хезмҽткҽре   

Хезмҽт мҽйданы 

рҽвешендҽ 

бирелҽ торган 

җир кишҽрлеге 

Эшкҽ алу турында боерык, 

хезмҽт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ 

яки хезмҽт килешҥе 

(контракт) 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ  

 

17. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

Бушлай 

файдалануга 

Дини оешма  

 

Дини яки хҽйрия 

билгелҽнешендҽге 

биналар, 

корылмалар 

урнаштыру ҿчен 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

пунктының 3 

пунктчасы 

билгелҽнгҽн җир 

участогы  

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ * Бинага, 

корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ  

  

18. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

Бушлай 

файдалануга 

Тҥлҽҥсез файдалану 

Хокукында биналар, 

Корылмалар бирелгҽн 

дини 

Дини оешма 

тарафыннан 

бушлай файдалану 

хокукында  

Мондый бинага, корылмага 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

очракта бинаны, бинаны, 

корылманы бушлай 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

2 

пунктының 4 

пунктчасы 

оешма бирелгҽн биналар, 

корылмалар 

урнашкан җир 

кишҽрлеге  

файдалану килешҥе Ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлегенҽ 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

булса, 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

соралган җир 

кишҽрлегенҽ хокукын 

раслаучы (билгелҽҥче) 

документлар 

Мҿрҽҗҽгать итҥченең 

(гариза бирҥчелҽрнең) 

соратып алына торган 

җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан барлык биналар, 

корылмалар исемлеген ҥз 

эченҽ алган, аларның 

кадастр (шартлы, 

инвентарьлы) номерлары 

һҽм адреслы ориентирларын 

кҥрсҽтеп, хҽбҽр итҥе 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки 

кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Бинага, корылмага тҿп 

характеристикалар һҽм 

теркҽлгҽн хокуклар турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ яки бинага, 

корылмага соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

  

19. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

Бушлай 

файдалануга 

"Дҽҥлҽт һҽм Муници-

паль ихтыяҗларны 

тҽэмин итҥ ҿчен 

товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне 

Кҥчемсез милек 

Объектларын тҿзҥ 

яки 

реконструкциялҽҥ 

ҿчен 

 Тулысынча федераль 

бюджет акчалары, Россия 

Федерациясе субъекты 

бюджеты акчалары яисҽ 

җирле бюджет акчалары 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

пунктының 5 

пунктчасы 

сатып алу ҿлкҽсендҽ 

контракт системасы 

турында" 2013 

елның 5 апрелендҽге 

44- ФЗ номерлы 

Федераль закон 

Нигезендҽ кҥчемсез 

милек Объектларын 

тҿзҥ һҽм 

реконструкциялҽҥгҽ 

граждан хокукый 

шартнамҽ тҿзелде <6> 

федераль бюджет 

акчалары, Россия 

Федерациясесубъекты 

Бюджеты акчалары 

яисҽ җирле бюджет 

Акчалары хисабына 

Тулысынча гамҽлгҽ 

ашырыла торган 

кҥчемсез милек 

объектларын 

билгелҽнгҽн җир 

участогы 

тулысынча 

федераль 

бюджет 

акчалары, 

Россия 

Федерациясе 

субъекты 

бюджеты яки 

җирле бюджет 

акчалары 

хисабына 

гамҽлгҽ 

ашырыла 

исҽбенҽ гамҽлгҽ ашырыла 

торган кҥчемсез милек 

объектларын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 

шартнамҽлҽр 

* Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп  

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ   
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

тҿзҥгҽ яисҽ  

реконструкциялҽҥгҽ 

гражданхокукый 

шартнамҽ тҿзелде 

20. Җир 

кодексының 

39.10 

статьясындагы 

2 

пунктының 6 

пунктчасы 

Бушлай 

файдалануга 

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яисҽ аның 

муниципаль 

берҽмлегендҽ 

крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

Тарафыннан Россия 

Федерациясе 

субъекты 

законы белҽн 

билгелҽнгҽн 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеген сораучы 

граждан  

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

яки крестьян 

(фермер)   

хуҗалыгы 

Тарафыннан аның 

Эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру 

Ҿчен билгелҽнгҽн 

җир участогы 

Фермер хуҗалыгы берничҽ 

гражданнар тарафыннан 

тҿзелгҽн очракта, крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

тҿзҥ турында килешҥ * 

Сатып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ тҿп 

характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

яки кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең 

булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

* Гариза бирҥче булып 

торучы юридик зат турында 

ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 
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№  

п/п 

Сатуларны 

үткәрмичә 

җир 

кишәрлеге 

бирү 

нигезе 

 

 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләү өчен 

бирелә торган 

хокук төре  

Гариза бирүче  Җир участогы  Сатуларны үткәрмичә һәм 

җир кишәрлегенә хокук 

алу турында гаризага 

теркәлә торган җир 

кишәрлеге алу хокукын 

раслый торган 

документлар <1> 

* Гариза бирҥче булып 

торучы шҽхси эшмҽкҽр 

турында ЕГРИП тан ҿземтҽ 

 

<1> Документлар чын нҿсхҽдҽ (Документлар һҽркем ҿчен мҿмкин булган очракта) яисҽ җир кишҽрлегенҽ хокук 

алу 

турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты 

тарафыннан раслана торган кҥчермҽлҽрдҽ (җибҽрелҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).  

<2> Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2001, N 44, 4147 ст.; 2014, N 26, 3377 ст. 

<3> "*"Символы белҽн билгелҽнгҽн документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре 

белҽн 

идарҽ итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек 

аша 

соратып алына 
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Кушымта №7 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №11 
 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген аукцион формасында үтә торган 

сатуларда арендага тапшыру буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү  

административ  регламенты     

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген аукцион 

формасында ҥтҽ торган сатуларда арендага тапшыру буенча муниципаль  хезмҽт 

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

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 
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2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 

3822ст.)); 

«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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 

4179ст.)); 

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел чыккан    762 

номерлы "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» боерыгы 

белҽн (алга таба762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 

Татарстан Республикасы Җир кодексы белҽн 10.07.1998 №1736 (алга таба – ТР 

ЗК) (Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005); 

 «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында» 2015 елның 13 июлендҽге 218-

ФЗ номерлы Федераль закон; 

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларының ҥз кҿчлҽрен югалтуын тану турында» 

2016 елның 3 июлендҽге 361-ФЗ номерлы Федераль законы; 

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 
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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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
 

 



415 

 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген 

аукцион формасында ҥтҽ торган сатуларда арендага 

тапшыру 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Аукцион ҥткҽрҥ турында боерык я аукцион 

ҥткҽрҥдҽн баш тарту (2 нче кушымта). 

2. Җир кишҽрлеген сату – алу килешҥе (3 нче 

кушымта). 

3. Җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру акты (4 

нче кушымта). 

4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

пп.4 п.1 ст.39.1 РФ ҖК 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

 Аукцион ҥткҽрҥ турында гаризаны алганнан соң 

30 

кҿн эчендҽ карар кабул итҥ. 

Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында протоколны рҽсми 

сайтта ҽлеге беркетмҽгҽ кул куелган кҿннҽн бер эш 

кҿне эчендҽ урнаштыру. 

Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында рҽсми сайтта 

мҽгълҥмат урнаштырылган кҿннҽн соң 10 кҿн 

узгач 

   пп.9 п.4 ст.39.11 РФ ҖК 

п.16 ст.39.12 РФ ҖК 

п.20 ст.39.12 РФ ҖК 
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кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

имзаланган килешҥ бирҥ. 

Аукцион ҥткҽрҥ белҽн бҽйле кҿтҥ срогы 

муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына керми 

 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза 

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре; 

3) җирне яисҽ җир участогының бер ҿлешен 

файдалану кҥздҽ тотыла торган җирлҽрне яки җир 

кишҽрлегенең кадастр планында файдалану ҿчен 

кҥздҽ тотыла торган чиклҽрнең схемасы, ҽгҽр 

Җирдҽн яки җир кишҽрлегенең бер ҿлешен 

файдалану планлаштырылса (кҥчемсез мҿлкҽт 

дҽҥлҽт кадастрын алып барганда кулланыла торган 

координат системасын кулланып) 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ҿземтҽ); 

 Кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

 ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар яки ЕГРИП РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 

РФ ҖК; 

Палата турында нигезләмә 
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аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 
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2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

1) " кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында 

«Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ җир 

кишҽрлеге чиклҽрен тҿгҽллҽштерергҽ тиеш»; 

2) җир участогына дҽҥлҽт яки муниципаль милек 

хокукы теркҽлмҽгҽн, мондый җир кишҽрлеге 

дҽҥлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җирлҽрдҽн яки җир 

кишҽрлегеннҽн барлыкка килгҽн очраклардан 

тыш; 

3) Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җир кишҽрлегенҽ карата, 

рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеге нигезендҽ биналар, 

корылмалар тҿзҥ мҿмкинлеге кҥздҽ тотылмаган 

очраклардан тыш, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, 

реконструкциялҽҥнең чик параметрлары 

билгелҽнмҽгҽн; 

4) җир кишҽрлегенҽ карата объектларны 

инженертехник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ 

тоташтыруның 39 ст. 8 п.11 РФ ҖК   

(технологик тоташтыруның) техник шартлары 

турында мҽгълҥматлар юк, ҽгҽр җир кишҽрлеген 

рҿхсҽт ителгҽн файдалану нигезендҽ биналар, 

корылмалар тҿзҥ мҿмкинлеге кҥздҽ тотылмаган 

булса, һҽм территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ 

яисҽ дача хуҗалыгын алып бару ҿчен җир 

кишҽрлеген 

арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына аукцион 

ҥткҽрҥ очракларыннан тыш; 

5) җир кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн 

файдалану яисҽ рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеген 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 
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файдалану аукцион ҥткҽрҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген файдалану 

максатларына туры килми; 

5.1) җир участогы тулысынча территориянең 

аерым 

шартлары булган зона чиклҽрендҽ урнашкан, 

аукцион ҥткҽрҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

мондый җир кишҽрлеген файдалану максатлары 

нигезендҽ җир кишҽрлеген файдалану рҿхсҽт 

ителми торган җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану 

буенча билгелҽнгҽн чиклҽмҽлҽр; 

6) җир кишҽрлеге билгелҽнгҽн категориягҽ 

кертелмҽгҽн; 

7) җир кишҽрлеге даими (срогы чиклҽнмҽгҽн) 

файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас 

итеп билҽҥ яки аренда хокукында бирелгҽн; 

8) җир кишҽрлегендҽ, сервитут шартларында җир 

кишҽрлегендҽ яки объект урнаштыру 

очракларыннан тыш, Гражданнарга яки юридик 

затларга караган бина, корылма (шул исҽптҽн 

тҿзелеш тҽмамланмаган корылмалар) урнашкан, аны 

РФ ҖК 39.36 статьясының 3 пункты белҽн каралган 

һҽм  

урнаштыру аны рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ 

мондый җир участогыннан файдалануга 

комачауламый; 

9) җир кишҽрлегендҽ дҽҥлҽт яки муниципаль 

милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн 

тҿзелеш объекты урнашкан, һҽм аны сату яки 

арендага бирҥ башка аукцион предметы булып 

тора 
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яки ҽлеге бина, корылма, тҽмамланмаган тҿзелеш 

объекты сатылмый яки арендага тапшырылмый; 

10) җир кишҽрлеген, федераль закон нигезендҽ 

ҽйлҽнештҽн алынган җир кишҽрлеклҽре аренда 

килешҥе предметы булырга мҿмкин булган 

очраклардан тыш, ҽйлҽнештҽн алалар; 

11) җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽге чиклҽнгҽн, бары 

тик җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ 

хокукына аукцион уздырылган очрактан тыш; 

12) җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен резервланган, җир кишҽрлеген 

резервлау срогыннан артмаган вакытка җир 

кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына 

аукцион уздырылган очрактан тыш; 

13) җир кишҽрлеге аңа карата аның ҥсеше турында 

килешҥ тҿзелгҽн, яки аңа карата аны комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн территория 

чиклҽрендҽ урнашкан; 

14) җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның 

расланган документлары һҽм (яки) территорияне 

планлаштыру документлары нигезендҽ федераль 

ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге 

объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн; 

15) җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт 

программасы, Россия Федерациясе субъектының 

дҽҥлҽт программасы яисҽ адреслы инвестиция 

программасы нигезендҽ бина яки корылмалар 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн; 

16) җир кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан 

килештерҥ турында Карар кабул ителде; 
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17) җир кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан 

килештерҥ турында яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ 

турында гариза, мондый җир кишҽрлеге бирҥне 

алдан килештерҥдҽн баш тарту турында Карар 

кабул ителгҽн очраклардан тыш яисҽ аны бирҥдҽн 

баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очраклардан 

тыш; 

18) җир кишҽрлеге гомуми файдаланудагы җир 

участогы булып тора яки гомуми файдаланудагы 

җирлҽр, гомуми файдаланудагы территория 

чиклҽрендҽ урнашкан; 

19) җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен, мондый җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ һҽм 

сҥтелергҽ яки реконструкциялҽнергҽ тиешле дип 

тануга бҽйле рҽвештҽ, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн 

тыш, тартып алына 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 
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методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 
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кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада Электрон формада муниципаль хезмҽт алу  
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муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче кушымтада 

кҥрсҽтелгҽн 

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 
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3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки 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 7 нче кушымтада 

китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ 
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3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (бина, корылма); 

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ хокук 

турында); 

3) ЕГРЮЛ дан яки ЕГРИП тан мҽгълҥматлар Кҽгазьдҽ сорау бирергҽ мҿмкин. 

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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив  хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Палата кабул ителгҽн документлар нигезендҽ: 

аукцион ҥткҽрҥ яки аукцион ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ; 

белгеч боерык проектын яки җир кишҽрлеген бирҥдҽн баш тарту турындагы хат 

проектын ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын рҽсмилҽштерҽ; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра;  
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документ проектын палата Рҽисе (вҽкалҽтле затка) имзаларга җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата Рҽисенҽ (затка, вҽкалҽтле затка) имза салуга 

юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.5.2. Палата Рҽисе боерыкка яки баш тарту турында хатка кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту турында 

хат. 

3.5.3. Белгеч боерык проектын яки баш тарту турында хатны терки. 

Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, җир 

кишҽрлеген оештырудан баш тарту турында рҽсми кҥрсҽтмҽ яки хат бирҥ датасын 

һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул куелган кҿнне 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ 

бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп туган 

кҿнендҽ; 

хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн-процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн 

эчендҽ 3.5.3 пунктчасында каралган. ҽлеге Регламентта. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык яки кире кагу турында җибҽрелгҽн 

хат. 

3.6. Аукцион ҥткҽрҥ 

3.6.1. Белгеч аукцион оештыручыга аукцион ҥткҽрҥ турында боерык җибҽрҽ. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукционны оештыручыга юнҽлдерелгҽн кҥрсҽтмҽ. 

3.6.2. Аукционны оештыручы боерык алгач, аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрне 

аукцион уздырылган кҿнгҽ кадҽр утыз кҿннҽн дҽ ким булмаган вакыт эчендҽ җир 

кишҽрлеге урнашкан урында җирлек, шҽһҽр округы Уставының муниципаль 

хокукый актларын рҽсми бастырып чыгару (халыкка игълан итҥ) ҿчен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ бастырып чыгаруны тҽэмин итҽ һҽм аукцион ҥткҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукцион оештыручының 

Регламентында билгелҽнгҽн вакытка гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрне бастырып чыгару. 

3.6.3. Аукционны оештыручы аукцион ҥткҽрҽ һҽм аның нҽтиҗҽлҽре буенча аукцион 

нҽтиҗҽлҽре протоколын ике нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерҽ. Бер нҿсхҽ  аукцион җиңҥчегҽ 

бирелҽ. Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ рҽсми сайтта урнаштырыла. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

аукцион җиңҥчегҽ беркетмҽ бирҥ-аукцион кҿнендҽ; 

беркетмҽне рҽсми сайтта урнаштыру-ҽлеге беркетмҽгҽ кул куелган кҿннҽн бер эш 

кҿне эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: беркетмҽ бирҥ һҽм сайтта урнаштыру  

3.7. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ 3.7.1. 

Палата белгече аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ алгач, җир кишҽрлеген сату-

алу килешҥе проектын (алга таба килешҥ) ҽзерли һҽм ҽзерлҽнгҽн документ проектын 

килештерҥ һҽм кул кую процедурасын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукцион нҽтиҗҽлҽре турында 

рҽсми сайтта мҽгълҥмат урнаштырганнан соң ун кҿннҽн соң гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кул куюга юнҽлдерелгҽн килешҥ проекты. 

3.7.2. Палата җитҽкчесе килешҥ проектын имзалый һҽм белгечкҽ җибҽрҽ. Ҽлеге 

пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң 

бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ. 
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3.7.3. Палата белгече гариза бирҥчедҽн хҽбҽр итҽ һҽм гариза бирҥчегҽ кул куелган 

килешҥнең нҿсхҽлҽрен җибҽрҽ (бирҽ). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: килешҥ бирҥ-15 

минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ җибҽрелгҽн (бирелгҽн) шартнамҽ. 

3.7.4. Гариза бирҥче килешҥ нҿсхҽлҽрен имзалый һҽм палатага кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алынган кҿннҽн алып утыз 

календарь кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: палатага җибҽрелгҽн документ. 

3.7.5. Палата белгече гариза бирҥче тарафыннан имзаланган килешҥне теркҽҥ 

журналында теркҽп бара; 

Палата белгече, килешҥ имзалаганнан соң, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан биш эш 

кҿне дҽвамында дҽҥлҽт теркҽве кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 

Татарстан Республикасы буенча идарҽсенҽ аңа теркҽлгҽн килешҥ белҽн хокукларны 

дҽҥлҽт теркҽве турында гариза җибҽрҽ. 

3.7.6.Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр 

итҽ, теркҽлгҽн шартнамҽ бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Татарстан Республикасы буенча кадастр һҽм картография федераль хезмҽте 

идарҽсенҽ теркҽлгҽн килешҥ гариза бирҥчегҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп туган 

кҿненҽ имза белҽн бирелҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн Килешҥ. 

3.8. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.8.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, 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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.9. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 
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3.9.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки 

КФҤ аша бирелҽ. 

3.9.2. 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. 

3.9.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул 

куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-

нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

4.1. 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; 
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2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 урынбаса-

ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакы-

тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 
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5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту 

яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 
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9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн документлар-

ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ хаксыз 

яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире 

кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире кагуда 

дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма 
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хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл кылмавының) 

документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагуда 

кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 

ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма рҽвештҽ шул 

турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) 

карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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; 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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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1 нче кушымта  
________________________________________________________  

(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

______________________________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН)  

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

 ______________________________________________________________ _  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 

Гариза аукцион ҥткҽрҥ юлы белҽн арендага бирҥ ҿчен җир кишҽрлеге тҿзҥ 

турында 

Миңа _____________________________________җир участогын 

оештыруыгызны һҽм аны аукцион ҥткҽрҥ юлы белҽн милеккҽ бирҥегезне сорыйм. 

(җир кишҽрлеген файдалану максаты кҥрсҽтелҽ) Җир кишҽрлеге мҽйданы 

___________ кв. м., кадастр номеры ____________:__, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

белҽн___________________, җир категориясеннҽн _______________, адрес буенча 

урнашкан: ___________ муниципаль районы (шҽһҽр округы), торак 

пункт_________________ ур.________________ йорт ________.  

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

Физик затлар: 1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн);  

3) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның 

расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ һҽм расламаска кирҽк булса, 

территория межалау проекты, аның чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган).  

Юридик затлар:  

1) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн);  

2) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның 

расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ һҽм расламаска кирҽк булса, 

территория межалау проекты, аның чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган).  

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 

шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 

куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, 

шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул 

итҥне дҽ кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 

килешҥлҽрен раслыйм.  

 Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук 

миңа тҥбҽнрҽк кертелгҽн мҽгълҥматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн 
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документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ 

һҽм дҿрес мҽгълҥматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________. ______________ 

________________                  ( ________________)  

(дата)            (имза)                                       (Ф. И. А.и.) 
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2 нче кушымта 

 

Боерык «_____» ________________ 20_____ел. №_____  

 

Аукцион үткәрү турында килешү төзү хокукына җир кишәрлеген 

арендалауга 

   РФ Җир кодексының___________ ст. нигезендҽ, «Кҥчемсез мҿлкҽткҽ 

хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽве турында» Федераль 

закон, «Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен сату яки аренда 

шартнамҽлҽрен тҿзҥ хокукын оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында» 2002 елның 11 

ноябрендҽге 808 номерлы РФ Хҿкҥмҽте карары, муниципаль районның (шҽһҽр 

округының) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы Нигезлҽмҽ белҽн 

расланган "Кҥчемсез милеккҽ хокукларны һҽм аның белҽн килешҥлҽрне дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алу турында" гы _________________нче (шҽһҽр округы) тоташу 

ноктасына кадҽр уза______ № ____, МРның   ҖһММП КАРАР ИТТЕ:  

1. Җир кишҽрлеген арендалау килешмҽсе тҿзҥ хокукына аукцион 

ҥткҽрҥ___________ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре белҽн кв. 

м.___________________, җир категориясеннҽн _______________, адрес буенча 

урнашкан: ___________ муниципаль районы( шҽһҽр округы), торак 

пункт_________________ ур.________________ йорт ________ ____ елга. 

 2. Кҥрсҽтелгҽн исемлекне кушымта итеп расларга (1 нче кушымта): - җир 

кишҽрлегенең аренда тҥлҽвенең башлангыч бҽясе (аренда тҥлҽве 582 боерык 

нигезендҽ билгелҽнгҽн).  

 

Җитҽкче ______________________ 
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3 нче кушымта  

 

Җир кишәрлеген арендалау килешүе 
Россия Федерациясе Җир кодексының 39.8 статьясы нигезләмәләрен үз эченә алырга 

тиеш. Түбәндә китерелгән килешү үрнәк булып тора һәм анда күрсәтелгән кушымталарны 

үз эченә алмый  

 

Җир кишҽрлеген арендалау КИЛЕШҤЕ № _____ _______________ «______» 

_______________20___ел  

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

Рҽисе ________________________, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган 

_______ алга таба «Арендачы» дип аталучы һҽм _________________________, 

паспорт ___________№________________, тапшырылган 

______________________________, Россия Федерациясе, 

___________________________________ яшҽҥче, алга таба «Арендалаучы» дип 

аталучы, бергҽ «Яклар» дип аталучы, муниципаль район (шҽһҽр округы) Җир һҽм 

мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы боерыгы нигезендҽ_______ нче «____» 

___________20_______ел «Сатуларны ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турында ҽлеге килешҥ тҿзеделҽр:  

 

1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ  

1.1.Арендачы бирҽ, ҽ Арендатор арендага тҥбҽндҽге характеристикалары 

булган җир кишҽрлеген кабул итҽ:  

1.1.1. Кадастр номеры: 16: 03:_______________:_______;  

1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

_____________ муниципаль районы (шҽһҽр округы), ___________________________ 

ур.____________ йорт______;  

1.1.3. Гомуми мҽйданы: _____ (__________________) кв. м.;  

1.1.4. Максатчан билгелҽнеш (категория) - 

_________________________________;  

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _________________________ 1.2. Җир 

участогын арендага бирҥ срогы билгелҽнҽ: _ _ _ буенча ___ (____) елның/ел. Участок 

ҽлеге шартнамҽгҽ мҽҗбҥри кушымта булып торган җир кишҽрлеген кабул итҥ-

тапшыру актында кҥрсҽтелгҽн кҿннҽн Арендалаучыга арендага тапшырылган дип 

санала.  

1.3. Сервитутлар (йҿклҽмҽлҽр) билгелҽнгҽн җир кишҽрлегенең чиклҽре ҽлеге 

шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып торган җир кишҽрлегенең кадастр 

паспортында билгелҽнгҽн.  

1.4. Җир участогының Арендачының рҿхсҽт ителгҽн файдалану нигезендҽ 

танылмаган ҿченче затларның хокуклары һҽм дҽгъвалары белҽн чиклҽнмҽвен 

Арендачы гарантияли.  
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2.ТҤЛҼҤ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ИСҼП-ХИСАП ТҼРТИБЕ  

 2.1. Аренда тҥлҽвен исҽплҽҥ килешҥнең аерылгысыз ҿлеше булып торган 

кушымтада китерелгҽн.  

2.2. Җир кишҽрлеге ҿчен тҥлҽнергҽ тиешле сумма: _______________ сум 

(_____________________________ сум) тҽшкил итҽ.  

2.3. Тҥлҽҥ Сатып алучы тарафыннан хисап счетына башкарыла: № 

_________________ ______________________ БИК _______________________, КИП 

________________, КБК __________________, ИНН _________________, алучысы – 

РФ ФМ ТР буенча Федераль казначылык идарҽсе (муниципаль район (шҽһҽр округы) 

милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы), ОКАТО _______________________   

2.4. Аренда тҥлҽве Арендатор тарафыннан юридик затлар ҿчен тулы кҥлҽмдҽ 

кертелҽ, бу кварталның соңгы аеның 15 числосына кадҽр, физик затлар ҿчен - 

законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн очракта, ай саен 10 числосыннан да соңга 

калмыйча.  

2.5. Аренда тҥлҽве ҽлеге Шартнамҽнең 1.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн датадан 

исҽплҽнҽ.  

 

3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ  

3.1. Арендатор бурычлы:  

3.1.1. Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне 

дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда җир участогын арендалауны ҥз 

хисабына теркҽргҽ.  

3.1.2. Ҽлеге килешҥнең 2.2. пунктында кҥрсҽтелгҽн суммасын Килешҥнең 2.4 

пункты буенча билгелҽнгҽн срокларда тҥлҽргҽ .  

3.1.3. Килешҥнең 2.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥ срогы чыкканнан соң 

икенче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, җир кишҽрлеген арендалау ҿчен тҥлҽҥ фактын 

раслый торган тҥлҽҥ документларын Арендачыга тапшырырга.  

3.1.4. Участокны бары тик ҽлеге килешҥнең 1.1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ генҽ файдаланырга.  

3.1.5. Җир участогын саклау, шул исҽптҽн җирлҽрне җир кишҽрлеген пычрату 

һҽм чҥплҽҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча тискҽре (зарарлы) йогынтылардан саклау, 

җирлҽрне саклау максатларында чаралар ҥткҽрергҽ.  

3.1.6. Дҽҥлҽт контроле һҽм кҥзҽтчелеге органнарына аны карау ҿчен җир 

кишҽрлегеннҽн ирекле файдалану мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.  

3.1.7. Кишҽрлектҽ эксплуатация һҽм ремонт хезмҽтлҽре талҽплҽре нигезендҽ 

җир кишҽрлеген карап тоту, электр тапшыру линиялҽрен, элемтҽ линиялҽрен (шул 

исҽптҽн линия-кабель корылмаларын), нефть ҥткҽргечлҽрне, газ ҥткҽргечлҽрне һҽм 

башка торба ҥткҽргечлҽрне, коммуналь һҽм инженерлык челтҽрлҽрен, юлларны, 

юлларны, юл йҿрҥ юлларын һҽм тдп.ны эксплуатациялҽҥ шартларын ҥтҽргҽ һҽм 

аларны ремонтлауга һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска, җир кишҽрлегендҽ 
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урнашкан гомуми файдаланудагы объектларны бушлай һҽм тоткарлыксыз 

файдалануны тҽэмин итҽргҽ. 

 3.2. Арендачы бурычлы:  

3.2.1. Килешҥнең барлык шартларын да тулы кҥлҽмдҽ ҥтҽргҽ.  

3.2.2. Арендаторга тапшыру акты буенча я килешҥ буенча булмаган очракта 

Участок бирергҽ. 

 3.2.3. Арендаторга ҽлеге килешҥнең 11 пунктында кҥрсҽтелгҽн реквизитларны 

ҥзгҽртҥ турында аренда тҥлҽве кҥчерҥ ҿчен хҽбҽр итҽргҽ. 

3.2.4. Аренда тҥлҽвен вакытында яңадан исҽплҽргҽ һҽм бу хакта Арендаторга 

ҽлеге Килешҥнең 3.4, 3.6 пунктларында кҥрсҽтелгҽн очракларда вакытында хҽбҽр 

итҽргҽ.  

3.2.5. Ҽгҽр Килешҥ шартларына һҽм гамҽлдҽге законнарга каршы килмҽсҽ, 

Арендаторның хуҗалык эшчҽнлегенҽ тыкшынмаска.  

3.2.6. Арендаторны ҽлеге Килешҥне ҿзгҽнчегҽ кадҽр бер айдан да соңга 

калмыйча ҿзелҥ турында кисҽтергҽ.  

 

4. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

4.1. Килешҥ шартларын бозган ҿчен яклар Россия Федерациясенең гамҽлдҽге 

законнары нигезендҽ җаваплы.  

4.2. Яклар форс-мажор шартлары туганда Килешҥне ҥтҽмҽгҽн ҿчен 

җаваплылык тотмый. Форс-мажор хҽллҽр турында якларның һҽркайсы кичекмҽстҽн 

ҽлеге Килешҥ буенча башка якка хҽбҽр итҽргҽ тиеш.  

 

5. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ  

5.1. Килешҥ Якларның аңа кул куйган вакыттан ҥз кҿченҽ керҽ  

5.2. Якларның килешҥе буенча, шулай ук 5.1 пункт нигезендҽ килешҥ ҿзелергҽ 

мҿмкин.  

5.3. Ҽлеге килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм каршылыклар, Яклар 

тарафыннан килешҥ - суд тарафыннан ҥтҽлмҽгҽн очракта, сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн 

хҽл ителҽ.  

5.4. Якларның килешҥ белҽн җайга салынмаган ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге 

законнар белҽн җайга салына.  

5.5. Килешҥ ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, бер ҥк юридик кҿчкҽ ия (сатучы, сатып алучы 

һҽм регистрлаучы оешма ҿчен берҽр нҿсхҽдҽ).  

 

6. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ 
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Сатучы:                                                              

Адрес: 423060, Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, ____________районы,  

Банк реквизитлары: ТР буенча ФКИ (муниципаль 

районның Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

(шҽһҽр округы)) ИНН _________ КИП ____________ 

____________________________ Исҽп-хисап счеты: 

_________________ БИК ______________ КБК 

______________  

Сатып алучы: Адрес: Россия Федерациясе, 

 

7. ЯКЛАРНЫҢ ИМЗАЛАРЫ  

Арендачы исеменнҽн                                          Арендатор исеменнҽн  

_____________                                                    ______________________                                                                            

________________                                             _______________________ 
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4 нче кушымта 

А К Т 

җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру 

№_______ «___»__________20___ ел 

 

Без, тҥбҽндҽ язылучылар,  

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы Рҽисе _____________________,  

гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган алга таба Арендачы дип аталучы, бер яктан, һҽм 

___________________________, паспорт _____ № _______, тапшырылган ___________________________, 

______________________ яшҽҥче, алга таба, икенче яктан Арендатор дип аталучы, тҥбҽндҽгелҽр турында чын 

акт тҿзедек:  

1.1. Җир кишҽрлеген арендалаудан кергҽн килешмҽ нигезендҽ «___» _____________ 20____ел №_____ 

Арендачы тапшыра, ҽ Арендатор җир кишҽрлеген тҥбҽндҽге характеристикалар белҽн кабул итҽ:  

1.1.1. Кадастр номеры: 16: 03:__________________:____;  

1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, муниципаль районы (шҽһҽр округы), 

______________________________; 1.1.3. Гомуми мҽйданы: ________ (____________________________) кв. м.; 

1.1.4. Категория - җир ____________________;  

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: шҽхси торак тҿзелеше.  

2. Ҽлеге документ Сатып алучыдан кабул ителгҽн җир кишҽрлегенҽ карата дҽгъвалар булмавын раслый.  

Акт ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, аларның һҽркайсы бер ҥк юридик кҿчкҽ ия.  



448 

 

Мҿхер һҽм Якларның имзалары: 

 Сатучы исеменнҽн                                              Сатып алучы исеменнҽн ______________________                                      

______________________ ______________________                                      ______________________ 

 

 

Кушымта №5 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 



449 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны буенча сораштыруда катнашуга 

ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  
№12 

 
 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген аукцион формасында үтә торган 

сатуларда шәхси милеккә сатып тапшыру буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү  

административ  регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент)муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион формасында ҥткҽрелҽ 

торган торгларда сату юлы белҽн милек итеп бирҥ буенча муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 1.3. 

Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында 

визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн 

эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган мҽгълҥмат ҽлеге 

Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында (пунктчаларда) 

булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 
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телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – кҽгазьдҽ 

почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:  

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); Россия 

Федерациясе Җир кодексы белҽн 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы 

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

29.10.2001, № 44, 4147 ст.);  

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында 

" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба131-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 

ст.));  

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елда чыккан   762 

номерлы "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» боерыгы 

белҽн (алга таба762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,);  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004);  

Татарстан Республикасы Җир кодексы белҽн 10.07.1998 №1736 (алга таба – ТР 

ЗК) (Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005); «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт 

теркҽве турында» 2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ номерлы Федераль закон;  

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларының ҥз кҿчлҽрен югалтуын тану турында» 

2016 елның 3 июлендҽге 361-ФЗ номерлы Федераль закон 
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15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



454 

 

 

 

 

 

 

 



455 

 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 
    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион 

формасында ҥткҽрелҽ торган торгларда сату юлы 

белҽн милеккҽ бирҥ 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Аукцион ҥткҽрҥ турында боерык я аукцион 

ҥткҽрҥдҽн баш тарту (2 нче кушымта). 

2. Җир кишҽрлеген сату – алу килешҥе (3 нче 

кушымта). 

3. Җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру акты (4 

нче 

кушымта). 

4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында 

хат 
 

 пп.9 п.39 ст. 4.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

Аукцион ҥткҽрҥ турында гаризаны алганнан соң 

30 

кҿн эчендҽ карар кабул итҥ. 

Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында протоколны рҽсми 

пп.9 п.4 ст.39.11 РФ ҖК 

п.16 ст.39.12 РФ ҖК 

п.20 ст.39.12 РФ ҖК 
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оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

сайтта ҽлеге беркетмҽгҽ кул куелган кҿннҽн бер эш 

кҿне эчендҽ урнаштыру. 

Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында рҽсми сайтта 

мҽгълҥмат урнаштырылган кҿннҽн соң 10 кҿн 

узгач 

имзаланган килешҥ бирҥ. 

Аукцион ҥткҽрҥ белҽн бҽйле кҿтҥ срогы 

муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына керми 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза 

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре; 

3) җирне яисҽ җир участогының бер ҿлешен 

файдалану кҥздҽ тотыла торган җирлҽрне яки җир 

кишҽрлегенең кадастр планында файдалану ҿчен 

кҥздҽ тотыла торган чиклҽрнең схемасы, ҽгҽр 

Җирдҽн яки җир кишҽрлегенең бер ҿлешен 

файдалану планлаштырылса (кҥчемсез мҿлкҽт 

дҽҥлҽт 

кадастрын алып барганда кулланыла торган 

координат системасын кулланып) 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында 

РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 
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оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

ҿземтҽ); 

 Кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан 

ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

 ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар яки ЕГРИП 

 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 
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тулы исемлеге документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез:   

 Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез 

каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

1) " кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында 

«Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ җир 

кишҽрлеге 

чиклҽрен тҿгҽллҽштерергҽ тиеш»; 

2) җир участогына дҽҥлҽт яки муниципаль милек 

хокукы теркҽлмҽгҽн, мондый җир кишҽрлеге дҽҥлҽт 

милке чиклҽнмҽгҽн җирлҽрдҽн яки җир 

кишҽрлегеннҽн барлыкка килгҽн очраклардан тыш; 

3) Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җир кишҽрлегенҽ карата, 

рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеге нигезендҽ биналар, 

корылмалар тҿзҥ мҿмкинлеге кҥздҽ тотылмаган 

очраклардан тыш, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, 

реконструкциялҽҥнең чик параметрлары 

билгелҽнмҽгҽн; 

техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ тоташтыруның 

(технологик тоташтыруның) техник шартлары 

турында мҽгълҥматлар юк, ҽгҽр җир кишҽрлеген 

рҿхсҽт ителгҽн файдалану нигезендҽ биналар, 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 
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корылмалар тҿзҥ мҿмкинлеге кҥздҽ тотылмаган 

булса, һҽм территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ яисҽ 

дача хуҗалыгын алып бару ҿчен җир кишҽрлеген 

арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына аукцион 

ҥткҽрҥ очракларыннан тыш; 5) җир кишҽрлегенҽ 

карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану яисҽ рҿхсҽт ителгҽн 

җир кишҽрлеген файдалану аукцион ҥткҽрҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген файдалану 

максатларына туры килми; 6) җир кишҽрлеге 

билгелҽнгҽн категориягҽ кертелмҽгҽн; 7) җир 

кишҽрлеге даими (срогы чиклҽнмҽгҽн) файдалану, 

тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп билҽҥ яки 

аренда хокукында бирелгҽн; 8) җир кишҽрлегендҽ, 

сервитут шартларында җир кишҽрлегендҽ яки объект 

урнаштыру очракларыннан тыш, Гражданнарга яки 

юридик затларга караган бина, корылма (шул 

исҽптҽн тҿзелеш тҽмамланмаган корылмалар) 

урнашкан, аны РФ ҖК 39.36 статьясының 3 пункты 

белҽн каралган һҽм урнаштыру аны рҿхсҽт ителгҽн 

куллану нигезендҽ мондый җир участогыннан 

файдалануга комачауламый; 9) җир кишҽрлегендҽ 

дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, 

корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш объекты 

урнашкан, һҽм аны сату яки 8 арендага бирҥ башка 

аукцион предметы булып тора яки ҽлеге бина, 

корылма, тҽмамланмаган тҿзелеш объекты сатылмый 

яки арендага тапшырылмый; 10) җир кишҽрлеген, 

федераль закон нигезендҽ ҽйлҽнештҽн алынган җир 

кишҽрлеклҽре аренда килешҥе предметы булырга 

мҿмкин булган очраклардан тыш, ҽйлҽнештҽн 
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алалар; 11) җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽге чиклҽнгҽн, 

бары тик җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен 

тҿзҥ хокукына аукцион уздырылган очрактан тыш; 

12) җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен резервланган, җир кишҽрлеген 

резервлау срогыннан артмаган вакытка җир 

кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына 

аукцион уздырылган очрактан тыш; 13) җир 

кишҽрлеге аңа карата аның ҥсеше турында килешҥ 

тҿзелгҽн, яки аңа карата аны комплекслы ҥзлҽштерҥ 

турында килешҥ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ 

урнашкан; 14) җир кишҽрлеге территориаль 

планлаштыруның расланган документлары һҽм (яки) 

территорияне планлаштыру документлары нигезендҽ 

федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ 

ҽһҽмияттҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн; 15) җир 

кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт программасы, 

Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт 

программасы яисҽ адреслы инвестиция программасы 

нигезендҽ бина яки корылмалар урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн; 16) җир кишҽрлегенҽ карата аны 

бирҥне алдан 9 килештерҥ турында Карар кабул 

ителде; 17) җир кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне 

алдан килештерҥ турында яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ 

турында гариза, мондый җир кишҽрлеге бирҥне 

алдан килештерҥдҽн баш тарту турында Карар кабул 

ителгҽн очраклардан тыш яисҽ аны бирҥдҽн баш 

тарту турында Карар кабул ителгҽн очраклардан 

тыш; 18) җир кишҽрлеге гомуми файдаланудагы җир 
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участогы булып тора яки гомуми файдаланудагы 

җирлҽр, гомуми файдаланудагы территория 

чиклҽрендҽ урнашкан; 19) җир кишҽрлеге дҽҥлҽт 

яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен, мондый җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан кҥпфатирлы йортны авария 

хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки реконструкциялҽнергҽ 

тиешле дип тануга бҽйле рҽвештҽ, дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш, тартып алына 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  
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 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 
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муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 
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- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 
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каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 
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3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ  
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3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ:  

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (бина, корылма, 

корылма);  

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ 

хокук турында);  

3) ЕГРЮЛ дан яки ЕГРИП тан мҽгълҥматлар Кҽгазьдҽ сорау бирергҽ мҿмкин.  

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 итҥчелҽр белгечлҽре 

соратып алына торган документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос 

кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ  

3.5.1. Палата кабул ителгҽн документлар нигезендҽ: аукцион ҥткҽрҥ яки 

аукцион ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ; 

белгеч боерык проектын яки җир кишҽрлеген бирҥдҽн баш тарту турындагы 

хат проектын ҽзерли; ҽзерлҽнгҽн документ проектын рҽсмилҽштерҽ; билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ 

ашыра;  

документ проектын палата Рҽисе (вҽкалҽтле затка) имзаларга җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата Рҽисенҽ (затка, вҽкалҽтле затка) имза салуга 

юнҽлдерелгҽн документ проекты.  

3.5.2. Палата Рҽисе боерыкка яки баш тарту турында хатка кул куя.       

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.    

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту 

турында хат.  

3.5.3. Белгеч боерык проектын яки баш тарту турында хатны терки. Палата 

белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, 

җир кишҽрлеген оештырудан баш тарту турында рҽсми кҥрсҽтмҽ яки хат бирҥ 

датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.  
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул 

куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ.  

3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн 

кҥрсҽтмҽ бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп 

туган кҿнендҽ; хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн-процедура тҽмамланганнан 

соң бер кҿн эчендҽ 3.5.3 пунктчасында каралган. ҽлеге Регламентта.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык яки кире кагу турында 

җибҽрелгҽн хат.  

3.6. Аукцион ҥткҽрҥ  

3.6.1. Белгеч аукцион оештыручыга аукцион ҥткҽрҥ турында боерык 

җибҽрҽ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукционны оештыручыга юнҽлдерелгҽн 

кҥрсҽтмҽ.  

3.6.2. Аукционны оештыручы боерык алгач, аукцион ҥткҽрҥ турында 

хҽбҽрне аукцион уздырылган кҿнгҽ кадҽр утыз кҿннҽн дҽ ким булмаган вакыт 

эчендҽ җир кишҽрлеге урнашкан урында җирлек, шҽһҽр округы Уставының 

муниципаль хокукый актларын рҽсми бастырып чыгару (халыкка игълан итҥ) 

ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып чыгаруны тҽэмин итҽ һҽм аукцион ҥткҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукцион оештыручының 

Регламентында билгелҽнгҽн вакытка гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрне бастырып 

чыгару.  

 3.6.3. Аукционны оештыручы аукцион ҥткҽрҽ һҽм аның нҽтиҗҽлҽре буенча 

аукцион нҽтиҗҽлҽре протоколын ике нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерҽ. Бер нҿсхҽ аукцион 

җиңҥчегҽ бирелҽ. Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ рҽсми сайтта 

урнаштырыла.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

аукцион җиңҥчегҽ беркетмҽ бирҥ-аукцион кҿнендҽ; беркетмҽне рҽсми сайтта 

урнаштыру-ҽлеге беркетмҽгҽ кул куелган кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: беркетмҽ бирҥ һҽм сайтта урнаштыру  

3.7. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ  

3.7.1. Палата белгече аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ алгач, җир 

кишҽрлеген сату-алу килешҥе проектын (алга таба килешҥ) ҽзерли һҽм ҽзерлҽнгҽн 

документ проектын килештерҥ һҽм кул кую процедурасын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

гамҽлгҽ ашыра 

. Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукцион нҽтиҗҽлҽре 

турында рҽсми сайтта мҽгълҥмат урнаштырганнан соң ун кҿннҽн соң гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 Процедураларның нҽтиҗҽсе: кул куюга юнҽлдерелгҽн килешҥ проекты.  

3.7.2. Палата җитҽкчесе килешҥ проектын имзалый һҽм белгечкҽ җибҽрҽ.  
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ.  

3.7.3. Палата белгече гариза бирҥчедҽн хҽбҽр итҽ һҽм гариза бирҥчегҽ кул 

куелган килешҥнең нҿсхҽлҽрен җибҽрҽ (бирҽ).  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: килешҥ 

бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне;  

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ җибҽрелгҽн (бирелгҽн) шартнамҽ.  

3.7.4. Гариза бирҥче килешҥ нҿсхҽлҽрен имзалый һҽм палатага кире 

кайтара.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алынган кҿннҽн алып 

утыз календарь кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла/ 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: палатага җибҽрелгҽн документ.  

3.7.5. Палата белгече гариза бирҥче тарафыннан имзаланган килешҥне 

теркҽҥ журналында теркҽп бара; Палата белгече, килешҥ имзалаганнан соң, 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан биш эш кҿне дҽвамында дҽҥлҽт теркҽве кадастр 

һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча идарҽсенҽ 

аңа теркҽлгҽн килешҥ белҽн хокукларны дҽҥлҽт теркҽве турында гариза җибҽрҽ.  

3.7.6.Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын 

кулланып хҽбҽр итҽ, теркҽлгҽн шартнамҽ бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Татарстан Республикасы буенча кадастр һҽм картография федераль хезмҽте 

идарҽсенҽ теркҽлгҽн килешҥ гариза бирҥчегҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп туган 

кҿненҽ имза белҽн бирелҽ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн Килешҥ. 

3.8. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.8.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, 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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.9. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.9.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 
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3.9.2. 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. 

3.9.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 
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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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 
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          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 
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документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 
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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 мҿрҽҗҽгать 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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. 

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. 

5.10.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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1 нче кушымта 

 ________________________________________________________  
(муниципаль берәмлек җирле үзидарә органы исеме) 

______________________________________________________________ 
 (физик затлар өчен-шәхесне раслаучы документның фамилиясе,  

исеме, атасының исеме (булган очракта), яшәү урыны, реквизитлары, ИНН) 
______________________________________________________________ 

 (юридик затлар өчен - ЕГРЮЛ, ОГРН  
дәүләт теркәве турында мәгълүматлар, урнашу урыны,  

оештыру-хокукый формасы, ОГРН) 
______________________________________________________________ 

 (почта адресы, электрон почта адресы, элемтә өчен телефон номеры) 

 

 

 

Гариза аукцион үткәрү юлы белән аны милеккә бирү өчен җир кишәрлеге 

төзү турында 

 

Миңа _____________________________________җир участогын 

оештыруыгызны сорыйм һҽм аны аукцион ҥткҽрҥ юлы белҽн милеккҽ бирҥегезне 

сорыйм. Җир кишҽрлеге мҽйданы ___________ кв. м., кадастр номеры 

____________:__, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре белҽн___________________, җир 

категориясеннҽн _______________, адрес буенча урнашкан: ___________ 

муниципаль районы (шҽһҽр округы), торак пункт_________________ 

ур.________________ йорт ________. 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

Физик затлар:  

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

3) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның 

расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ һҽм расламаска кирҽк булса, 

территория межалау проекты, аның чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган).  

Юридик затлар:  

1) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

2) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның 

расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ һҽм расламаска кирҽк булса, 

территория межалау проекты, аның чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган).  

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 

шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 

куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, 

шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул 

итҥне дҽ кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль 25 хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 
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килешҥлҽрен раслыйм. Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим 

ителгҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк 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 дҿрес мҽгълҥматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: ________________.  

______________ _________________       ( ________________)  

(дата)                    (имза)                     (Ф. И. А.и.) 
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2 нче кушымта  

Боерык «_____» ________________ 20___ел №________  

 

Җир кишҽрлеклҽрен милеккҽ сату ҿчен бҽясен кҥтҽрҥгҽ аукцион оештыру 

һҽм ҥткҽрҥ турында 

 

 

 

РФ Җир кодексының ________ нигезендҽ, «Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны 

һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽве турында» Федераль закон, 

«Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен сату яки аренда 

шартнамҽлҽрен тҿзҥ хокукын оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында» 2002 елның 11 

ноябрендҽге 808 номерлы РФ Хҿкҥмҽте Карары, Муниципаль районның (шҽһҽр 

округының) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы Нигезлҽмҽ белҽн 

расланган "Кҥчемсез милеккҽ хокукларны һҽм аның белҽн килешҥлҽрне дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алу турында" гы Татарстан Республикасының _________________нче 

(шҽһҽр округы) муниципаль районы ______ № ____ карары белҽн расланган.  

МРның ҖһММП КАРАР ИТТЕ:  

1. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен (алга таба 

объектлар) милеккҽ сату буенча 1нче кушымта нигезендҽ ачык (катнашучылар 

составы һҽм бҽясе турында тҽкъдимнҽр бирҥ формасы буенча) аукцион ҥткҽрергҽ.  

2. Кҥрсҽтелгҽн исемлекне кушымта итеп расларга (1 нче кушымта): - 

объектларның башлангыч бҽясе (бҽялҽҥ турындагы хисап нигезендҽ бҽйсез 

бҽялҽҥче тарафыннан билгелҽнгҽн объект хакы кҥлҽме), - задаткаларның бҽясе;  

3. Аукционны оештыруны һҽм уздыруны 

____________________________________________________ гамҽлдҽге законнар 

һҽм №_______ агент килешҥе нигезендҽ «____» ________________ 20_____ ел 

__________________________тҽэмин итҽргҽ.  

4. Бҥлҽклҽҥ _______________________________________ кҥрсҽтмҽне ҥтҽҥ 

ҿчен _ _ _ _ _ % (лҽкин бер лот ҿчен ____________сумнан ким тҥгел- юридик 

затлар ҿчен һҽм бер лот ҿчен _________сумнан ким булмаган кҥлҽмдҽ физик 

затлар ҿчен) аукцион җиңҥчесе тҥли торган җир кишҽрлеклҽрен сату бҽясеннҽн.  

5. «Аукцион адымы» н _ _ % кҥлҽмендҽ билгелҽргҽ, аукционда катнашу 

ҿчен задаток кҥлҽмен лотның башлангыч бҽясеннҽн ике ҿлештҽн – задатокны 

билгелҽргҽ _ _ _ _ _ _ _ _ _ % ы һҽм лотның башлангыч бҽясеннҽн _ _ % ы 

билгелҽргҽ һҽм аукционны оештыручыны бҥлҽклҽҥгҽ ҽзерлек һҽм аны оештыру 

буенча чыгымнарны аукционда җиңҥче (бердҽнбер катнашучы) ҿчен тҥлҽҥ 

сыйфатында задаток бирҽ.  

6. Аукцион комиссиясен алдагы составта расларга:  

Комиссия рҽисе– ______________________ – муниципаль район (шҽһҽр 

округы) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы рҽисе. 
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 Комиссия ҽгъзалары: - 

_______________________________________________  

- ________________ ______________________________________  

7. Аукцион ҥткҽрҥ һҽм аның нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥмат 

«______________________» газетасына бастырырга һҽм ТР муниципаль 

районының (шҽһҽр округының) рҽсми сайтында урнаштырырга.  

8. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ___________калдырам.  

 

Җитҽкче ______________________ 
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3 нче кушымта  

 

 

Аукционда җир кишҽрлеген сату-алу    КИЛЕШҤЕ № _____  

 

_______________ «______» ______________20___ел 

 

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

рҽисе ________________________, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган 

_______алга таба «Сатучы» дип аталучы, һҽм __________________________ , 

паспорт ___________№ ________________, 

_____________________________________________________тапшырылган, 

Россия Федерациясе, 

_____________________________________________________________ яшҽҥче, 

алга таба «Сатып алучы» дип аталучы, бергҽ «Яклар»дип аталучы, муниципаль 

районның (шҽһҽр округының) Җир һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ_______ «____» ___________20_______ ел. "Җир 

кишҽрлеклҽре бҽясен кҥтҽрҥгҽ ачык аукцион ҥткҽрҥ турында" һҽм сату 

нҽтиҗҽлҽре турында протокол № ______ нче «____» _______________20______ел 

тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге шартнамҽ тҿзеделҽр: 

1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ  

1.1.Сатучы Сатып алучы милкенҽ тапшырырга тиеш, ҽ Сатып алучы тҥбҽндҽге 

характеристикалары булган җир кишҽрлеген сатып алырга һҽм тҥлҽргҽ тиеш була:  

1.1.1. Кадастр номеры: 16: 03:_______________:_______;  

1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, муниципаль 

районы (шҽһҽр округы), 

______________________________________________________  

1.1.3. Гомуми мҽйданы: _____ (__________________) кв. м.;  

1.1.4. Максатчан билгелҽнеш (категория) - 

___________________________________;  

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: шҽхси торак тҿзелеше. 

 1.3. Сервитутлар (йҿклҽмҽлҽр) билгелҽнгҽн җир кишҽрлегенең чиклҽре ҽлеге 

шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып торган җир кишҽрлегенең кадастр 

паспортында билгелҽнгҽн.  
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1.4. Сатучы җир участогының Сатучының аларны белмҽве һҽм рҿхсҽт ителгҽн 

куллану нигезендҽ файдалануы чиклҽнмҽгҽн ҿченче затларның хокуклары һҽм 

дҽгъвалары белҽн чиклҽнмҽвен гарантияли.  

2. ТҤЛҼҤ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ИСҼП-ХИСАП ТҼРТИБЕ  

2.1. Сатып алучы җир кишҽрлеген Килешҥ ҥз кҿченҽ кергҽннҽн соң 30 кҿн эчендҽ 

акча белҽн тҥли.  

2.2.Җир кишҽрлеге ҿчен тҥлҽнергҽ тиешле сумма: _______________ сум 

(_____________________________ сум) тҽшкил итҽ.  

2.3. Тҥлҽҥ Сатып алучы тарафыннан хисап счетына башкарыла: 

№ __________________________ БИК ______________________ 

_______________________, КИП ________________, КБК __________________, 

ИНН _________________, алучысы – РФ ФМ ТР буенча Федераль казначылык 

идарҽсе (муниципаль район (шҽһҽр округы) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасы), ОКАТО _______________________ 2.4. Кҥлҽме ______________ сум. 

(_____________________________ сум) задатка турында килешҥ нигезендҽ, сатып 

алучы тарафыннан аукционда катнашу ҿчен кертелгҽн задаток суммасыннан җир 

кишҽрлеге ҿчен тҥлҽҥ хисабына исҽплҽнҽ.  

3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ  

3.1. Сатып алучы бурычлы:  

3.1.1. Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда җир кишҽрлегенҽ милек хокукын ҥз 

хисабына теркҽргҽ.  

3.1.2. Ҽлеге килешҥнең 2.2. пунктында кҥрсҽтелгҽн суммасын Килешҥнең 2.1 

пункты буенча билгелҽнгҽн срокларда тҥлҽргҽ .  

3.1.3. Сатучыга җир кишҽрлегенең тулы тҥлҽҥ фактын раслаучы тҥлҽҥ 

документларын 2 пунктта кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥ срогы җиткҽннҽн соң икенче кҿннҽн 

дҽ соңга калмыйча Килешҥнең 2.1.п буенча тапшырырга.  

3.1.4. Участокны бары тик ҽлеге килешҥнең 1.1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн рҿхсҽт 

ителгҽн куллану нигезендҽ генҽ файдаланырга.  

3.1.5. Җир участогын саклау, шул исҽптҽн җирлҽрне җир кишҽрлеген пычрату 

һҽм чҥплҽҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча тискҽре (зарарлы) йогынтылардан саклау, 

җирлҽрне саклау максатларында чаралар ҥткҽрергҽ. 3.1.6. Дҽҥлҽт контроле һҽм 
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кҥзҽтчелеге органнарына аны карау ҿчен җир кишҽрлегеннҽн ирекле файдалану 

мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.  

3.1.7. Кишҽрлектҽ эксплуатация һҽм ремонт хезмҽтлҽре талҽплҽре нигезендҽ җир 

кишҽрлеген карап тоту, электр тапшыру линиялҽрен, элемтҽ линиялҽрен (шул 

исҽптҽн линия-кабель корылмаларын), нефть ҥткҽргечлҽрне, газ ҥткҽргечлҽрне 

һҽм башка торба ҥткҽргечлҽрне, коммуналь һҽм инженерлык челтҽрлҽрен, 

юлларны, юлларны, юл йҿрҥ юлларын һҽм тдп.ны эксплуатациялҽҥ шартларын 

ҥтҽргҽ һҽм аларны ремонтлауга һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска, җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан гомуми файдаланудагы объектларны бушлай һҽм 

тоткарлыксыз файдалануны тҽэмин итҽргҽ. 

 3.2. Сатучы бурычлы:  

3.1.Җир кишҽрлеге ҿчен тулысынча тҥлҽҥ кҿненнҽн соң 30 (утыз) кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру һҽм тапшыру актын тҿзҥне тҽэмин 

итҽргҽ.  

4. МИЛЕК ХОКУКЫ КҤЧҤ ТҼРТИБЕ  

4.1.Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы Сатып алучы тарафыннан ҽлеге килешҥнең 

2.1. һҽм 2.2.пп каралган йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽгҽн вакытка кадҽр Сатучыда саклана.  

4.2. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы милек хокукы кҥчҥне дҽҥлҽти теркҽҥдҽн соң 

Сатып алучыга кҥчҽ. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы кҥчҥне дҽҥлҽт 30 теркҽвенҽ 

алу ҿчен килешҥ һҽм кабул итҥ-тапшыру акты нигез булып тора. 4.3. Җир 

участогы Сатып алучыга кабул итҥ-тапшыру актын кул куйган кҿннҽн соң Яклар 

тарафыннан тапшырылган дип санала.  

5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ  

5.1. Сатып алучы тарафыннан каралган шартлар ҥтҽлмҽгҽн һҽм/яки тиешенчҽ 

ҥтҽлмҽгҽн очракта Шартнамҽнең 2.1, 2.2п. каралган Килешҥнең 2 пунктта 

кҥрсҽтелгҽн вакыт җиткҽч, икенче кҿнгҽ ҿзелгҽн дип санала. Шул ук вакытта җир 

участогы гамҽлгҽ ашырылмый һҽм дҽҥлҽт (муниципаль) милкендҽ кала. Сатып 

алучы тарафыннан аукционда катнашу ҿчен кертелгҽн задатка суммасы бу 

очракта кире кайтарылмый.  

6. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ  

6.1.Килешҥ Якларның аңа кул куйган вакыттан ҥз кҿченҽ керҽ 

 6.2.Килешҥ якларның килешҥе буенча, шулай ук 5.1 пункт нигезендҽ ҿзелергҽ 

мҿмкин.  
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6.3. Ҽлеге Килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм каршылыклар, Яклар тарафыннан 

килешҥ - суд тарафыннан ҥтҽлмҽгҽн очракта, сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл ителҽ.  

6.4.Килешҥ белҽн җайга салынмаган Якларның ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге 

законнар белҽн җайга салына.  

6.5. Килешҥ ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, бер ҥк юридик кҿчкҽ ия (сатучы, сатып алучы 

һҽм регистрлаучы оешма ҿчен берҽр нҿсхҽдҽ).  

7. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ 

Сатучы:                                                              Сатып алучы: 

Адрес: 423060, Россия Федерациясе,  Адрес:_________________ 

Татарстан Республикасы,  

____________районы,  ______________________ 

Банк реквизитлары: ТР буенча ФКИ  

(муниципаль районның Мҿлкҽт һҽм җир 

 мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (шҽһҽр округы))  

ИНН _________  

КИП ____________  

Исҽп-хисап счеты: _________________ БИК 

Сатучы исеменнҽн                                                   Сатып алучы исеменнҽн 

_____________                                                              ________________ 

_____________                                                              ________________ 
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4 нче кушымта 

А К Т 

җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру 

№_______ «___»__________20___ ел 

 

Без, тҥбҽндҽ язылучылар,  

Муниципаль район (шҽһҽр округы) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

Рҽисе _____________________,  

гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган алга таба Арендачы дип аталучы, бер 

яктан, һҽм ___________________________, паспорт _____ № _______, 

тапшырылган ___________________________, ______________________ яшҽҥче, 

алга таба, икенче яктан Арендатор дип аталучы, тҥбҽндҽгелҽр турында чын акт 

тҿзедек:  

1.1. Җир кишҽрлеген арендалаудан кергҽн килешмҽ нигезендҽ «___» 

_____________ 20____ел №_____ Арендачы тапшыра, ҽ Арендатор җир 

кишҽрлеген тҥбҽндҽге характеристикалар белҽн кабул итҽ:  

1.1.1. Кадастр номеры: 16: 03:__________________:____;  

1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, муниципаль 

районы (шҽһҽр округы), ______________________________; 1.1.3. Гомуми 

мҽйданы: ________ (____________________________) кв. м.; 1.1.4. Категория - 

җир ____________________;  

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: шҽхси торак тҿзелеше.  

2. Ҽлеге документ Сатып алучыдан кабул ителгҽн җир кишҽрлегенҽ карата 

дҽгъвалар булмавын раслый.  

Акт ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, аларның һҽркайсы бер ҥк юридик кҿчкҽ ия.  

Мҿхер һҽм Якларның имзалары: 

 Сатучы исеменнҽн                                              Сатып алучы исеменнҽн 

______________________                                      ______________________ 

______________________                                      ______________________ 
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Кушымта №5 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 
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автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

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



488 

 

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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №13 
 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген һәм (яки) җир кишәрлекләрен, 

шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешүләр 

төзү  буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җирлҽрне һҽм (яки) җир 

кишҽрлеклҽрен һҽм хосусый милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ 

турында килешҥ тҿзҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм 

тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 
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2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

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

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

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

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);  

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 

ст.));  

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы 

белҽн "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» (алга 

таба762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,);  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004);  

Татарстан Республикасы Җир кодексы белҽн 10.07.1998 №1736 (алга таба – ТР 

ЗК) (Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005);  

«Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында» 2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ 

номерлы Федераль закон;  

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларының ҥз кҿчлҽрен югалтуын тану турында» 

2016 елның 3 июлендҽге 361-ФЗ номерлы Федераль закон; 

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 
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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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген һҽм 

(яки) җир кишҽрлеклҽрен, шҽхси милектҽ булган җир 

кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Җир кишҽрлеге урнашу схемасын раслау 

турында карар. 

2. Җир кишҽрлеген   территорияне ызанлауның 

расланган проекты буенча яңадан бҥлҥ турында 

килешҥ тҿзҥгҽ рҿхсҽт. 

 3.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

  РФ ҖК 

п.8 ст.39.29   

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

   Гаризаны алганнан соң 10 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ. 

  

 

     РФ ҖК п.8 ст.39.29   
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кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  Гариз;а 

  мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре; 

  җирне яисҽ җир участогының бер ҿлешен 

Яңадан бҥлҥ кҥздҽ тотыла торган җирлҽрне яки 

җир 

кишҽрлегенең кадастр планында файдалану ҿчен 

кҥздҽ тотыла торган чиклҽрнең схемасы, ҽгҽр 

Җирдҽн яки җир кишҽрлегенең бер ҿлешен 

файдалану планлаштырылса (кҥчемсез мҿлкҽт 

дҽҥлҽт кадастрын алып барганда кулланыла торган 

координат системасын кулланып) 

 мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты булса, 

юридик зат теркҽлҽе турындагы  документларның 

чит ил канунчылыгы нигезендҽ расланган тҽрҗемҽсе   

 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ:  

1)  Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

 ҿземтҽ ; 

   

 2)ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар. 

 Гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 

РФ ҖК; 

Палата турында нигезләмә 
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һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

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 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 
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3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

1) җир кишҽрлеген яңадан бҥлҥ турындагы гариза     

РФ ҖКның 39. статьясы  28 пунктында каралмаган 

очрак турында; 

2)   РФ ҖКның  11.2статьясы  4 пунктында 

кҥрсҽтелгҽн затлардан язмача рҿхсҽт бирелмҽгҽн, 

ҽгҽр бу җир кишҽрлеклҽренҽ ҽлеге затлар хокуклы 

булса; 

3) җир кишҽрлегендҽ, сервитут шартларында 

яки җир кишҽрлегендҽ урнашмаган очракта, 

гражданнар яисҽ юридик затлар карамагында 

булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект 

урнашкан, һҽм бу файдалануга рҿхсҽт ителгҽн яки 

җир участогын яңадан бҥлҥ    турындагы гариза 

белҽн ҽлеге биналарның, корылмаларның, аларда 

биналарның милекчесе, бу объектның 

тҽмамланмаган тҿзелеш объектының хуҗасы 

мҿрҽҗҽгать иткҽн;  

4) җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ 

ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

хокукта рҿхсҽт ителми; 

5) җир кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 

consultantplus://offline/ref=EEE6CD960269FD612F8A7BE84F9D8C7131FF341C2F0A6F2A44782A98546E65A9F790A1CE95u6G3N
consultantplus://offline/ref=EEE6CD960269FD612F8A7BE84F9D8C7131FF341C2F0A6F2A44782A98546E65A9F790A1CE95u6G3N
consultantplus://offline/ref=EEE6CD960269FD612F8A7BE84F9D8C7131FF341C2F0A6F2A44782A98546E65A9F790A1CE95u6G3N
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файдалану яисҽ рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеген 

файдалану аукцион ҥткҽрҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген файдалану 

максатларына туры килми; 

 6) җир кишҽрлеге билгелҽнгҽн категориягҽ 

кертелмҽгҽн; 

7) җир кишҽрлеге даими (срогы чиклҽнмҽгҽн) 

файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас 

итеп билҽҥ яки аренда хокукында бирелгҽн; 

8) җир кишҽрлегендҽ, сервитут шартларында җир 

кишҽрлегендҽ яки объект урнаштыру 

очракларыннан тыш, Гражданнарга яки юридик 

затларга караган бина, корылма (шул исҽптҽн 

тҿзелеш тҽмамланмаган корылмалар) урнашкан, аны 

РФ ҖК 39.36 статьясының 3 пункты белҽн каралган 

һҽм  

урнаштыру аны рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ 

мондый җир участогыннан файдалануга 

комачауламый; 

9) җир кишҽрлегендҽ дҽҥлҽт яки муниципаль 

милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн 

тҿзелеш объекты урнашкан, һҽм аны сату яки 

арендага бирҥ башка аукцион предметы булып 

тора 

яки ҽлеге бина, корылма, тҽмамланмаган тҿзелеш 

объекты сатылмый яки арендага тапшырылмый; 

10) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир 

кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, 
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даими (сроксыз) файдалану яисҽ җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очракта, җир кишҽрлеген резервлау 

максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык тҥлҽҥсез 

файдалану турында гариза белҽн дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган; 

11)  җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт 

программасы, Россия Федерациясе субъектының 

дҽҥлҽт программасы яисҽ адреслы инвестиция 

программасы нигезендҽ бина яки корылмалар 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн;; 

12) җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен резервланган, җир кишҽрлеген 

резервлау срогыннан артмаган вакытка җир 

кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына 

аукцион уздырылган очрактан тыш; 

13) җир кишҽрлеге аңа карата аның ҥсеше турында 

килешҥ тҿзелгҽн, яки аңа карата аны комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн территория 

чиклҽрендҽ урнашкан; 

14) җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның 

расланган документлары һҽм (яки) территорияне 

планлаштыру документлары нигезендҽ федераль 

ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге 

объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн; 

 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  
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дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

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 
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ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

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 хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
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барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 
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затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 

 

 

 

 

 

 

 



503 

 

 

 

 

 

 



504 

 

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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 
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3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

Формалаштыру һҽм җибҽрҥ  

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша ЕГРН һҽм ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар бирҥ турында запрослар 

җибҽрҽ. Кҽгазьдҽ сорау бирергҽ мҿмкин  

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.  
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3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос 

кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

 3.5.1. Белгеч кергҽн документлар нигезендҽ (мҽгълҥматлар): карар кабул итҽ һҽм 

документ проектын ҽзерли: территорияне межалау проекты нигезендҽ җир 

кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥгҽ ризалык; җир кишҽрлеклҽрен 

яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥдҽн баш тарту турында карар. Билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ һҽм имзалау процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра.  

3.5.2. Палата рҽисе баш тарту турында боерыкка яки хатка кул куя.  

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту турында 

хат.  

3.5.3 Белгеч кҥрсҽтмҽ проектын яки баш тарту турында хатны терки һҽм гаризада 

кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ. Палата белгече гариза 

бирҥчегҽ территорияне межалау проекты нигезендҽ җир кишҽрлеклҽрен яңадан 

бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥгҽ ризалык яки килешҥ тҿзҥдҽн баш тарту турында 

карар җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кул кую документын теркҽҥ 

кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) теркҽлгҽн 

документны җибҽрҥ.  

3.5.4 Мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеклҽрен билгелҽнгҽн территорияне межалау 

проекты нигезендҽ яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥгҽ ризалык алгач 
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тҥбҽндҽгелҽрне тҽэмин итҽ: ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы 

карамагындагы "Республика мҿлкҽт казнасы" учреждениесе тарафыннан бҽясен 

кҥтҽрҥгҽ ачык формада тҽкъдимнҽр кертҥ юлы белҽн Техник инвентаризациялҽҥ 

бюросы оешмасының автотранспорт чараларын сату буенча ачык аукцион 

ҥткҽрелде.; җир участогының дҽҥлҽт кадастр исҽбен алу максатларында кадастр 

эшлҽрен башкару, мҿрҽҗҽгать итҥче сатып ала торган милек хокукы (кҥчемсез 

милек дҽҥлҽт кадастрында дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган һҽм аларга 

карата яңадан бҥлҥ гамҽлгҽ ашырыла торган җир кишҽрлеге чиклҽре турындагы 

мҽгълҥматлар булмаган очракта); Вҽкалҽтле орган җир кишҽрлегенҽ яки яңадан 

бҥлеп бирҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ торган җир кишҽрлеклҽренҽ ЕГРН нан 

ҿземтҽ ала.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче 

органның административ регламенты белҽн билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ 

ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: җир кишҽрлегенҽ яки яңадан бҥлеп бирҥ 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ торган җир кишҽрлеклҽренҽ ЕГРНнан ҿземтҽ.  

3.5.5. Палата белгече ЕГРНнан ҿземтҽ алып килешҥ проектын ҽзерли һҽм 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ һҽм имзалау процедурасын 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыра.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: килешҥгҽ кул куюга юнҽлдерелгҽн проект.  

3.5.6. Палата рҽисе килешҥ проектын имзалый.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ.  

 3.5.7. Палата белгече гариза бирҥчедҽн хҽбҽр итҽ һҽм гариза бирҥчегҽ җир 

кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ проектының кул куелган нҿсхҽлҽрен 

җибҽрҽ (бирҽ).  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гамҽлгҽ ашырыла: килешҥ 

проектын бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн 

кҿнне;  

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ җибҽрелгҽн (бирелгҽн) муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе.  
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3.5.8. Мҿрҽҗҽгать итҥче килешҥдҽ кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап счетына (килешҥдҽ 

кҥрсҽтелгҽн сумманы) акча кҥчерҽ. Гариза бирҥче килешҥ проектының 

нҿсхҽлҽрен имзалый һҽм палатага кире кайтара.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алынган кҿннҽн алып утыз 

календарь кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Процедураның нҽтиҗҽсе: палатага 

җибҽрелгҽн документ.  

3.5.9. Палата белгече гариза бирҥче тарафыннан теркҽлҥ журналында имзаланган 

килешҥне терки; палата белгече, килешҥгҽ кул куйганнан соң, мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан биш эш кҿне дҽвамында кадастр һҽм картография федераль 

хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча идарҽсенҽ теркҽлгҽн килешҥ белҽн 

хокукларны дҽҥлҽт теркҽве турында гариза җибҽрҽ. Палата белгече мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, теркҽлгҽн килешҥ бирҥ 

датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. Татарстан Республикасы буенча кадастр һҽм 

картография федераль хезмҽте идарҽсендҽ теркҽлгҽн килешҥ гариза бирҥчегҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥченең килгҽн кҿнендҽ имза белҽн бирелҽ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ 

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. 
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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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар 

турында нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 
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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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 



511 

 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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 
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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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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. 
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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 мҿрҽҗҽгать 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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. 

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. 

5.10.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  

 

1 нче кушымта  
________________________________________________________  

(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 ______________________________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

 ______________________________________________________________ _  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 

 

Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җирлҽрне һҽм (яки) җир 

кишҽрлеклҽрен һҽм шҽхси милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ 

турында килешҥ тҿзҥ хакында гариза 

 

Җирлҽрне яңадан бҥлҥ турындагы килешҥ тҿзҥ турында сорыйм һҽм(яки) 

җир кишҽрлеген, кадастр номерларын ___________:____ (муниципаль милектҽ 

саналган) һҽм җир(ных) участогы, кадастр номеры ______:____ хосусый милек 

булып саналган) Ызанлау проекты 

__________________________________________________ (ҽгҽр җир кишҽрлеген 

яңадан бҥлҥ ҽлеге проект нигезендҽ планлаштырыла икҽн, территорияне межалау 

буенча расланган проект реквизитлары )  

Җир кишҽрлегенең адресы : ___________________ муниципаль районы( 

шҽһҽр округы), торак пункт____________________ур.________________ 

йорт_________.  

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  
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 1) гариза бирҥчегҽ караган җир кишҽрлегенҽ хокук билгелҽҥче яки 

хокуктан дҽлиллҽҥче документларның кҥчермҽлҽре (ҽгҽр милек хокукы кҥчемсез 

мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса)  

2) җир кишҽрлеген урнаштыру схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеклҽрен яңадан 

бҥлҥ гамҽлгҽ ашырыла торган территорияне межалау проекты булмаса);  

3) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ (ҽгҽр җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле мҿрҽҗҽгать 

итсҽ);  

4) чит ил дҽҥлҽт законнары нигезендҽ юридик затның дҽҥлҽт теркҽве 

турындагы документларны рус теленҽ таныкланган тҽрҗемҽ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать 

итҥче чит ил юридик зат булса).  

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 

шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 

куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, 

шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул 

итҥне дҽ кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 

килешҥлҽрен раслыйм. Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим 

ителгҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк 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 дҿрес мҽгълҥматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________. 

______________ _________________ ( ________________)  

(дата)               (имза)                      (Ф. И. А.и) 
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 
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автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  256   
номерлы карарына     

 Кушымта №14   
 

Муниципаль милектә булган җирләрне яки җир кишәрлеген куллануга 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү турында административ 

регламент 

1.Гомуми нигезләмәләр 
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль милектҽ булган җирлҽрне яки җир кишҽрлеген 

куллануга рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм 

тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга 

таба –Палата). 

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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/); ( 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 

ст.); 

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы 

белҽн "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» (алга 

таба762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 

Татарстан Республикасы Җир кодексы белҽн 10.07.1998 №1736 (алга таба – ТР 

ЗК) (Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005); 

«Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында» 2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ 

номерлы Федераль закон; 
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«Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларының ҥз кҿчлҽрен югалтуын тану турында» 

2016 елның 3 июлендҽге 361-ФЗ номерлы Федераль закон; 

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  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы 

нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

 

«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 хезмәт күрсәтү стандарты 

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 

 

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

  

Муниципаль милектҽ булган җирлҽрне яки җир 

кишҽрлеген куллануга рҿхсҽт бирҥ 

ст.39.34 ЗК РФ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

Палата   Палата турында нигелҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсен тасвирлау 

 

Рҿхсҽт бирҥ яки бирҥдҽн баш тарту турында карар. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында 

хат 

 

 2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы   

Гариза кергҽн кҿннҽн соң 30 эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган 

Рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽре, п.7 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

1) гариза; 

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

Рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽре, п.7 
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мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре; 

3) ҽгҽр Җирдҽн яки җир кишҽрлегенең бер ҿлешен 

файдалану планлаштырылса, җирне яисҽ җир 

участогының бер ҿлешен файдалану кҥздҽ тотыла 

торган җирлҽрне яки җир кишҽрлегенең кадастр 

планында файдалану ҿчен кҥздҽ тотыла торган 

чиклҽрнең схемасы,  (кҥчемсез мҿлкҽт дҽҥлҽт 

кадастрын алып барганда кулланыла торган 

координат системасын кулланып) 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар 

нигезендҽ зарур булган 

дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм 

бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тапшырырга хаклы 

документларның тулы 

исемлеге, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

РФ Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында 

барлыкка килә: 

1)күчемсез милек объектының тӛп 

характеристикалары һәм теркәлгән хокуклары 

турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан 

ӛземтә (бина, корылма); 

 2)Күчемсез мӛлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 

күчемсез милек объектына тӛп характеристикалар 

һәм теркәлгән хокуклар турында Ӛземтә (җир 

кишәрлегенә); 

3)җир асты байлыкларын геологик ӛйрәнү 

эшләрен үткәрү хокукын раслый торган лицензия 

күчермәсе; 

4) РФ ҖК 39.34 статьясының 1 пунктында 

каралган максатларда җир яисә җир кишәрлеген 

файдалану нигезләрен раслый торган башка 

документлар 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе 

Рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽре, п.7 
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органы, җирле ҥзидарҽ 

органы 

яисҽ оешма 

ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында тҽгаенлҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм бҥтҽн оешмалар карамагын-

дагы югарыда санап кителгҽн документларны талҽп 

итҥ тыела.  

Югарыда кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларны ҥз эченҽ 

алган документларны мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтмҽҥгҽ 

нигез булып тора алмый . 

  

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге 

Килештерҥ талҽп ителми    

2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 
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4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

баш тарту ҿчен нигез: 

а) гариза, рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽренең 3 һҽм 4 

пунктларында билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып 

бирелгҽн; 

б) гаризада җирлҽрдҽн яки җир участогыннан 

файдалану максатлары яисҽ РФ ҖК 39.34 

статьясының 1 пунктында каралмаган объектлар 

кҥрсҽтелгҽн; 

в) рҿхсҽт соралган җир кишҽрлеге физик яки 

юридик затка бирелгҽн 

Рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽре, п.9 

2.10. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ 

ҿчен алынучы дҽҥлҽт 

пошлинасы 

һҽм бҥтҽн тҥлҽҥнең тҽртибе, 

кҥлҽме һҽм тҥлҽтҥ нигезе

  

Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ   

2.11.  Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури һҽм 

мҽҗбҥри булган 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен алынучы тҥлҽҥнең 

тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

тҥлҽтҥ нигезе, андый 

тҥлҽҥнең кҥлҽмен исҽплҽҥ 

методикасы турындагы 

мҽгълҥматны да кертеп  

 

 Зарури һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп 

ителми.
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2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан 

артырга тиеш түгел. 

 

 2.13. Муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында 

запросны теркәү срогы, шул 

исәптән электрон рәвештә 

 Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ 

урыннарына, шул исҽптҽн 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль 

яклау турындагы законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

объектларга инвалидлар 

ҿчен ҥтҥне тҽэмин 

итҥгҽ, андый хезмҽтлҽрне 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 
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кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк 

дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы 

киртҽлҽрне җиңҽргҽ ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль 

районның “Интернет” челтҽрендҽге 

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

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре 

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 мӛмкин. 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 хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҥз эченҽ тҥбҽндҽге процедураларны 

ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга җибҽрҥ; 

4)мҽгълҥматларның дҿреслеген тикшерҥ; 

5) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ; 

6) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 2 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч 

кҽгазе); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 
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тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

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

  

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта палата белгече башкара: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

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: палата рҽисенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган 

документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый һҽм аны 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар Формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (бина, корылма); 

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

3) ЕГРЮЛ дан мҽгълҥматлар 

Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин. 

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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып 

алына торган документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 
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3.5.1. Белгеч кергҽн документлар нигезендҽ (мҽгълҥматлар): 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ яки бирҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ; 

белгеч рҿхсҽт бирҥ яки бирҥдҽн баш тарту турында карар проектын (алга таба 

– боерык) яки баш тарту турында хат ҽзерли; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кҥрсҽтмҽ проектын килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ 

ашыра; 

кҥрсҽтмҽ проектын яки палата Рҽисенҽ(аңа вҽкалҽтле затка) имза бирҥдҽн баш 

тарту турында хат җибҽрҽ. 

3.5.2. Палата Рҽисе баш тарту турында боерыкка яки хатка кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту 

турында хат. 

3.5.3. Белгеч кҥрсҽтмҽ проектын яки баш тарту турында хатны теркҽҽ һҽм 

гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның 

вҽкиленең) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ. 

3.5.4 палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҿхсҽт бирҥ яки 

бирҥдҽн баш тарту турында карар бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: 

карар бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн - ҽлеге Регламентның 3.5.3 

пунктчасында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе яки почта аша кире кагу турында хат җибҽрелде. 

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 



533 

 

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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул 

куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар  ачыкланган-

нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 
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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 урынбаса-

ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакы-

тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Зҽй муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 
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4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Зҽй муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белҽн каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту; 

 5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Зҽй муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту 

яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып 

тору. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан 

тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

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) 
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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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире 

кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 
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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 мҿрҽҗҽгать 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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. 

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. 

5.10.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 

 

(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

________________________________________________

_______________________________________________ 

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның 

фамилиясе, 

исеме, атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, 

реквизитлары, ИНН) 

________________________________________________

_______________________________________________ 

(юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве 

турында 

мҽгълҥматлар, урнашу урыны, оештыру-хокукый 

формасы, ОГРН) 

________________________________________________

_______________________________________________ 

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен 

телефон номеры) 

 

җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалануга рҿхсҽт бирҥ турында 

ГАРИЗА 

 

Җир кишҽрлеген кадастр номеры белҽн куллануга рҿхсҽт бирҥегезне 

сорыйм___________________ максатында (максатны тамга белҽн билгелҽргҽ): 

 

   линияле объектның инженерлык эзлҽнҥлҽрен яисҽ капиталь яки 

агымдагы ремонтын ҥткҽрҥ бер елдан да артмаска тиеш; 

   вакытлыча яки ярдҽмче корылмалар (киртҽлҽрне, кҿнкҥреш, тиреслҽрне 

  дҽ кертеп) тҿзҥ, тҿзелеш һҽм башка материаллар, федераль, региональ һҽм 

җирле   ҽһҽмияттҽге Линияле объектлар тҿзҥне, реконструкциялҽҥне тҽэмин итҥ 

ҿчен, техника, аларны тҿзҥ, реконструкциялҽҥне тҽэмин итҥ;   

            

тиешле лицензиянең гамҽлдҽ булу вакытына җир асты байлыкларын 

геологик ҿйрҽнҥне гамҽлгҽ ашыру; 

    

    Тҿньяк, Себер һҽм Ерак Кҿнчыгыштагы аз санлы халыклар яшҽгҽн 

урыннарда тормыш рҽвешен, хуҗалык итҥ һҽм кҽсепчелекне саклау һҽм 

ҥстерҥ,Россия Федерациясенең Тҿньяк, Себер һҽм Ерак Кҿнчыгышындагы аз 

санлы халыкларга һҽм аларның общиналарына срогыннан чиклҽнмҽгҽн килеш 

керҽ торган затларга кагыла. 

Җир кишҽрлегенең адресы: ___________________ муниципаль 

районы_______________(шҽһҽр округы), 

торак пункт____________________ур.________________ йорт_________. 

 Рҿхсҽтне _ _ _ _ ел срокка бирҥегезне сорыйм. 

 Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре): 

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе; 

м

 

т
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 2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

 3) җирне яисҽ җир участогының бер ҿлешен файдалану кҥздҽ тотыла торган 

җирлҽрне яки җир кишҽрлегенең кадастр планында файдалану ҿчен кҥздҽ тотыла 

торган чиклҽрнең схемасы, ҽгҽр Җирдҽн яки җир кишҽрлегенең бер ҿлешен 

файдалану планлаштырылса (кҥчемсез мҿлкҽт дҽҥлҽт кадастры алып барганда 

кулланыла торган координат системасын кулланып) территория чиклҽрнең 

характерлы нокталары координатын кҥрсҽтеп 

            Шәхси мәгълүматларны эшкәртү (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) өчен мин тәкъдим ителә торган затның 

ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт 

күрсәтү максатларында муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан карарлар 

кабул итүне дә кертеп, килешүләрен раслыйм. 

           Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук 

миңа түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән 

документлар (документларның күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә 

һәм дөрес мәгълүматлар бар. 

          Миңа телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирәм: _______________________. 

_____________       _____________________      _________________  

 (дата)                         (имза)                                   (Ф. И. О.)  
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Кушымта №3 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №15 
 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген    гражданнарга һәм крестьян 

(фермер) хуҗалыкларына крестьян (фермер) хуҗалыклары эшчәнлеген 

тормышка ашыру өчен милеккә (арендага)  тапшыру буенча муниципаль  

хезмәт күрсәтү  административ  регламенты     

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген    гражданнарга һҽм 

крестьян (фермер) хуҗалыкларына крестьян (фермер) хуҗалыклары эшчҽнлеген 

тормышка ашыру ҿчен милеккҽ (арендага)  тапшыру буенча муниципаль  хезмҽт 

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

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 
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(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

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

Федераль закон (алга таба – 74 – ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары 

җыелышы, 16.06.2003, №24, 2249 ст.));  

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында 

" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба131-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.));  

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы белҽн 

"Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу 

схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге 

яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» (алга 

таба762 номерлы боерык) (рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,);  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-

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

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

"Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында «2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ 

номерлы Федераль закон»;  

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларының ҥз кҿчлҽрен югалтуын тану турында " 

2016 елның 3 июлендҽге 361-ФЗ номерлы Федераль закон»;  

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 
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индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥ параметрларын ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген    

гражданнарга һҽм крестьян (фермер) хуҗалыкларына 

крестьян (фермер) хуҗалыклары эшчҽнлеген 

тормышка ашыру ҿчен милеккҽ (арендага)  тапшыру 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Җир кишҽрлеге бирҥ турында боерык. 

Җир кишҽрлеген сату-алу (арендалау) шартнамҽсе. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

пп.4 п.1 ст.39.1 РФ ҖК 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ-

дҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥнең зарур-

лыгын исҽпкҽ алып, ҽгҽр 

туктату мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

 Гариза теркҽлгҽннҽн соң 30 кҿннҽн дҽ артык 

тҥгел, гариза бирҥче тарафыннан соралган җир 

кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы гаризаларны 

кабул итҥ вакыты (30 кҿн) һҽм аукцион ҥткҽрҥ 

турында игълан ителгҽннҽн соң срогы (30 кҿн) 

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

1) гариза;  

2) шҽхесне раслаучы документлар;  

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

4) территориялҽрнең кадастр планында җир 

кишҽрлеген урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 



549 

 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

җир участогы тҿзергҽ һҽм территорияне межалау 

проекты расланмаса, аның чиклҽрендҽ җир участогы 

тҿзҥ каралган) 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хо-

кукый актлар нигезендҽ за-

рур булган дҽҥлҽт органна-

ры, җирле ҥзидарҽ органна-

ры һҽм бҥтҽн оешмалар ка-

рамагындагы һҽм мҿрҽҗҽ-

гать итҥче тапшырырга 

хаклы документларның 

тулы исемлеге, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ:  

1) кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан 

ҿземтҽ (бина, корылма);  

2) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында 

Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ));  

3) Татарстан Республикасы муниципаль районы 

(шҽһҽр округы) башкарма комитеты (Татарстан 

Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге 

башкарма комитеты) кҥрсҽтмҽсе ҽгҽр җир 

кишҽрлеге авыл торак пунктында булса) җир 

кишҽрлегенҽ адрес бирҥ турында  

4) белешмҽлҽр ЕГРИП 

РФ ҖК; 

Палата турында нигезләмә 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 
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кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

РФ ҖК 2 п.39 ст. 1 п.15 каралган:  

1) җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ 

турында гаризага теркҽлгҽн җир участогының 

урнашу схемасы РФ ҖК 11.10 статьясындагы 16 

пунктында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча расланырга 

тиеш тҥгел; 2) барлыкка килергҽ тиешле җир 

кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 39.16 

статьясының 1 - 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 

пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча бирелҽ 

алмый;  

3) «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында» 

Федераль закон нигезендҽ чиклҽрне тҿгҽллҽштерергҽ 

тиешле җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 

39.16 статьясының 1-23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн 

нигезлҽр буенча бирелҽ алмый.  

РФ ҖК 39.16 ст. каралган:  

1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

җир законнары нигезендҽ сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать 

итте;  

2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

бирелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокук иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, 

Россия Федерациясе ЗК 39.10 статьясының 2 

пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очраклардан тыш;  

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 
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3) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге коммерцияле булмаган 

гражданнар тарафыннан шҽхси торак тҿзҥ 

максатларында яшелчҽчелек, бакчачылык, дача 

хуҗалыгын алып бару яки территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеге 

гомуми файдалану милкенҽ керҽ икҽн, коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына яисҽ ҽлеге коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

итҥ очракларыннан тыш;  

4) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада җир кишҽрлегендҽ, сервитут 

шартларында яки җир кишҽрлегендҽ урнашмаган 

очракта, гражданнар яисҽ юридик затлар 

карамагында булган бина, корылма, корылма, 

тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, һҽм бу рҿхсҽт 

ителгҽн файдалануга яки җир участогы бирҥ 

турындагы гариза белҽн ҽлеге биналарның, 

корылмаларның, аларда биналарның милекчесе, бу   

объектның тҽмамланмаган тҿзелеш объектының 

хуҗасы мҿрҽҗҽгать итте;  

5) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

милектҽ булган бина, корылма, тҽмамланмаган 

тҿзелеш объекты урнашкан, ҽгҽр сервитут 

шартларында җир кишҽрлегендҽ (шул исҽптҽн 

тҿзелеп бетмҽгҽн корылма) урнаштырылса яки җир 

участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарга, 

корылмаларга, аларда биналарның, тҿзелеп бетмҽгҽн 

объектыннан тыш; 

 6) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган 

яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ 

җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

хокукта рҿхсҽт ителми;  

7) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир 

кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, 

даими (сроксыз) файдалану яисҽ җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 
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иткҽн очракта, җир кишҽрлеген резервлау 

максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык тҥлҽҥсез 

файдалану турында гариза белҽн дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган;  

8) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽгҽр   

җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн бина, 

корылма, аларда биналарның, мондый җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш 

объектының хуҗасы яки мондый җир кишҽрлегенең 

хокукка ия булуы турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очраклардан тыш;  

9) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чит ил территориясендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн 

территория чиклҽрендҽ яисҽ җир кишҽрлеге, ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яисҽ 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн очраклардан тыш, аңа карата башка зат 

белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында 

шартнамҽ тҿзелгҽн җир участогыннан тҿзелгҽн һҽм 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза 

белҽн, кҥрсҽтелгҽн объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле;     

10) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп 

беткҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документация нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн 

очраклардан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ   

турындагы гариза белҽн, территорияне комплекслы 
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ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп беткҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽлеге 

затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен 

кҥздҽ тота;  

11) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион 

предметы булып тора, аны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр РФ 

ҖК 39.11 статьясының 19 пункты нигезендҽ 

урнаштырылган;  

12) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата РФ ҖК 39.11 статьясының 4 

пунктындагы 6 пунктчасында каралган Россия 

Федерациясе ҖК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 

6 пунктчасында, мондый җир кишҽрлегенең Россия 

Федерациясе ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 

пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ҽлеге 

аукционны Россия Федерациясе ҖК 39.11 

статьясының 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча 

ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителмҽгҽн 

очракта, аны сату яисҽ сату;  

13) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата Россия Федерациясе ЗК 39.18 

статьясының 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ 

индивидуаль торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару, бакчачылык, дача хуҗалыгы яки 

аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ бастырып 

чыгарылды һҽм урнаштырылды;  

14) җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану, 

линияле объектны территорияне планлаштыру  

проекты нигезендҽ урнаштыру очракларыннан тыш, 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген куллану 

максатларына туры килми;  

15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ Россия Федерациясе ҖК 39.10 статьясының 

2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ турында гариза бирелгҽн очракта, оборона һҽм 

куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм 

кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 
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файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

кертелмҽгҽн;  

16) коммерциячел булмаган оешманың 

гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы яшелчҽчелек, бакчачылык алып 

бару ҿчен федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик 

кҥлҽменнҽн артып китҽ;  

17) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада расланган территориаль планлаштыру 

документлары һҽм (яки) территорияне планлаштыру 

документлары нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны 

яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гариза белҽн ҽлеге объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле 

зат кире кайтарылды;  

18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе 

дҽҥлҽт программасы, Россия Федерациясе   

субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, 

корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

бинаны, корылманы тҿзҥгҽ вҽкалҽтле булмаган зат 

мҿрҽҗҽгать иткҽн;   

19) хокукларның билгелҽнгҽн рҽвешендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ рҿхсҽт ителми; 

 20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿре 

билгелҽнмҽгҽн;  

21) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ 

кертелмҽгҽн;  

22) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан килештерҥ 

турында Карар кабул ителде, аның гамҽлдҽ булу 

срогы тҽмамланмаган һҽм җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн 

зат мҿрҽҗҽгать итте;  

23) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 
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ихтыяҗлар ҿчен алына һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ максаты дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган кҥп фатирлы 

йортны тануга бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш, мондый җир кишҽрлегеннҽн 

алынган максатларга туры килми;  

24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге чиклҽре «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт 

теркҽве турында " Федераль закон нигезендҽ   

тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;  

25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы җир кишҽрлеген урнаштыру 

схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман 

кишҽрлеклҽренең проект документларында 

кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар нигезендҽ 

мондый җир кишҽрлеге ун проценттан артык 

тҿзелгҽн  

26) дҽҥлҽт мҿлкҽте исемлегенҽ кертелгҽн җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза яисҽ "Россия 

Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ 

турында" 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы 

Федераль законның 18 статьясындагы 4 ҿлешендҽ 

каралган муниципаль мҿлкҽт исемлеге белҽн ҽлеге 

Федераль законның 14 статьясындагы 3 ҿлеше 

нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат яисҽ аңа карата 

кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 14 статьясындагы 3 

ҿлеше нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат 

мҿрҽҗҽгать итте.  

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 
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түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 
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һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 
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регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 
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3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата гаризаны карый, җир кишҽрлеген сату буенча аукцион яки җир 

кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ яки җир 

кишҽрлегенең урнашу урынын, аның мҽйданын, муниципаль берҽмлек башлыгы 

билгелҽгҽн вакытлы басма басмада файдалану рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеген 

милеккҽ (арендага) бирҥ турында гаризалар кабул итҥ турында хҽбҽрлҽрне 

бастырып чыгару турында Карар кабул итҽ, шулай ук ҽлеге гаризаларны 

муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайтында (муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайты 

булганда) "Интернет"челтҽрендҽ кабул итҥ турында хҽбҽр урнаштыру. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.  

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ  

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ:  

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (бина, корылма); 2) 
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кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ));  

3) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) башкарма 

комитеты (Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге башкарма 

комитеты) кҥрсҽтмҽсе ҽгҽр җир кишҽрлеге авыл торак пунктында булса) җир 

кишҽрлегенҽ адрес бирҥ турында;  

 

4) ЕГРИП дан белешмҽлҽр. Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин. Ҽлеге пункт белҽн 

билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза 

кергҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Процедураның нҽтиҗҽсе: 

хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган 

процедуралар, ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең 

башка сроклары федераль  законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый 

актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага 

ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ. 

 3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ.  

3.5.1.Аукцион ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽн һҽм катнашу ҿчен бер гариза 

кергҽн очракта, соңгысы билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ.  

3.5.2. Башкарма комитет алынган документлар нигезендҽ (һҽм аукцион 

нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ, соңгысын уздырган вакытта): җир кишҽрлеген милеккҽ 

(арендага) бирҥ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында Карар 

кабул итҽ; белгеч җир кишҽрлеген бирҥ турындагы карар проектын (алга таба – 

документ) яки баш тарту турында хат ҽзерли; билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн 

документ проектын килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ ашыра; документ проектын 

яки Палата Рҽисенҽ (вҽкалҽтле затка) имза бирҥдҽн баш тарту турында хат 

җибҽрҽ. Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисенҽ (вҽкалҽтле затка) имза 

салуга юнҽлдерелгҽн проектлар.  
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3.5.3. Палата Рҽисе баш тарту турында документ яки хат яза. Белгеч боерык 

проектын яки баш тарту турында хатны терки. Палата белгече мҿрҽҗҽгать 

итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, җир кишҽрлеген оештырудан 

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

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул куелган 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның 

вҽкиленең) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

 3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ 3.6.1. 

Кабул ителгҽн документ нигезендҽ палата белгече: сату-алу (аренда) килешҥе 

проектын ҽзерли (алга таба-килешҥ) килешҥ проектын Палата рҽисе тарафыннан 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм кул куя; килешҥ мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан аның килгҽн кҿнендҽ имзалана; Палата белгече гариза бирҥче 

тарафыннан имзаланган килешҥне теркҽҥ журналында теркҽп бара;  

3.6.2.Палата белгече, килешҥ имзалаганнан соң, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

биш эш кҿне дҽвамында кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенҽ килешҥ һҽм кҥрсҽтмҽ белҽн теркҽлгҽн 

хокукларны дҽҥлҽт теркҽве турында гариза җибҽрҽ.  

3.6.3.Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып 

хҽбҽр итҽ, теркҽлгҽн шартнамҽ бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. Татарстан 

Республикасы буенча кадастр һҽм картография Федераль хезмҽте идарҽсенҽ 

теркҽлгҽн килешҥ гариза бирҥчегҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең килгҽн кҿнендҽ имза 

белҽн тапшырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ һҽм кабул итҥ 

тапшыру акты. 

3.8. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.8.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, 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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.9. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.9.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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; 
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техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 

гариза гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 

3.9.2. 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. 

3.9.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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. 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 
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кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 
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10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 
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кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. 

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. 

5.10.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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1 нче кушымта  
________________________________________________________  

(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

______________________________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

 ______________________________________________________________ _  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 

Гариза крестьян (фермер) хуҗалыгы тарафыннан аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ турында Крестьян (фермер) хуҗалыгы 

тарафыннан аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир кишҽрлеген милеккҽ 

(арендага) бирҥегезне сорыйм.  

 

Җир кишҽрлеге мҽйданы ___________ кв. м., кадастр номеры 

____________:__, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре белҽн___________________, җир 

категориясеннҽн _______________, адрес буенча урнашкан: ___________ 

муниципаль районы (шҽһҽр округы), торак пункт_________________ 

ур.________________ йорт ________.  

 

 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе;  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

3)территориялҽрнең кадастр  планында җир кишҽрлеге урнашуның 

расланган  схемасы  (ҽгҽр җир кишҽрлеге  оештырыла торган җир кишҽрлеген 

ҥзгҽртергҽ кирҽк булса һҽм  территориянең ызанлау проекты расланмаган булса). 

 Шәхси мәгълүматларны эшкәртү (муниципаль хезмәт күрсәтү 

кысаларында шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, 

аныклау (үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызлан-дыру, 

блоклау, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны 

эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) өчен мин тәкъдим 

ителә торган затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, 

муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында   муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган тарафыннан карарлар кабул итүне дә кертеп, килешүләрен раслыйм.  

Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук 

миңа түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. 

 Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның күчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза 

биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматлар бар.  
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Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм: 

_______________________.  

______________ ____________________ ___________ ( ________________)  

(дата)                       (имза)                                             (Ф. И. А.и.) 
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(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

_______________________________________ 

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, 

исеме, атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

__________________________________________ 

(юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар, 

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН) 

_____________________________________________________________ 

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 
 

 

Аукционда катнашу нияте турында 

гариза 

 

Җир кишҽрлеге бирҥегезне сорыйм мҽйдан ___________ кв. м., кадастр 

номеры ____________:__, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

белҽн___________________, җир категориясеннҽн _______________, адрес буенча 

урнашкан: ___________ муниципаль районы (шҽһҽр округы), торак 

пункт_________________ ур.________________ йорт ________ мҽгълҥмати хҽбҽр 

нигезендҽ__________________________________________________________ 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

Физик затлар:  

1) Шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

Юридик затлар:  

1) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн)  
 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртү (муниципаль хезмәт күрсәтү 

кысаларында шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, 

аныклау (үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызлан-дыру, 

блоклау, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны 

эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) өчен мин тәкъдим 

ителә торган затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, 

муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында   муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган тарафыннан карарлар кабул итүне дә кертеп, килешүләрен раслыйм.  

Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук 

миңа түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. 

 Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның күчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза 

биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматлар бар.  
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Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм: 

_______________________.  

______________ ____________________ ___________ ( ________________)  

(дата)                       (имза)                                             (Ф. И. А.и.) 
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 
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автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  
019 елның 29 маендагы  

256 номерлы карарына кушымта  №16 
 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген  гражданнарга торак пункт 

чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен милеккә (арендага)  

тапшыру буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген  гражданнарга торак 

пункт чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен милеккҽ (арендага)  

тапшыру буенча   буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен 

билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. Палатаның 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

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

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

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

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

номерлы Федераль закон (алга таба – 74 – ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ 

законнары җыелышы, 16.06.2003, №24, 2249 ст.)); 

 «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 

ст.));  

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «Сатуларны ҥткҽрмичҽ генҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында» 2015 

елның 12 гыйнварындагы 1 номерлы боерыгы (алга таба-1 номерлы боерык) 

(Хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 

28.02.2015) Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 

боерыгы белҽн "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир 

кишҽрлеклҽре урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр 

планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон 

документ формасында ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру 
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схемасын, җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру 

схемасы формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» 

(алга таба762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,);  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004);  

"Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында » 2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ 

номерлы Федераль закон;  

 «Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларының ҥз кҿчлҽрен югалтуын тану турында» 

2016 елның 3 июлендҽге 361-ФЗ номерлы Федераль закон;  

«Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексына, Россия Федерациясенең 

аерым закон актларына территорияне планлаштыру һҽм территориялҽрне 

комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥне тҽэмин итҥ буенча документларны ҽзерлҽҥне 

җайга салуны камиллҽштерҥ, килештерҥ һҽм раслау ҿлешендҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм 

Россия Федерациясе закон актларының аерым нигезлҽмҽлҽренең ҥз кҿчлҽрен 

югалтуын тану турында " 2016 елның 3 июлендҽге 373-ФЗ номерлы Федераль закон ; 

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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); 
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- 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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген  

гражданнарга торак пункт чиклҽрендҽ шҽхси 

ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен милеккҽ (арендага)  

тапшыру   

ст. 39.20 РФ ҖК 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Җир кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ, 

кҥчемсез милек объекты(ами) билҽгҽн җир 

кишҽрлеген сату-алу яки арендалау шартнамҽсе, җир 

кишҽрлеген тапшыру актын кабул итҥ турында 

боерык; 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында 

карар 

РФ ҖК 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

 Гариза алганнан соң 30 кҿн эчендҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ турында Карар кабул итҥ. 

Акча кҥчерҥ турында мҽгълҥматлар кергҽн 

вакыттан алып бер кҿн эчендҽ имзаланган килешҥ 

бирҥ. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан акча кҥчерҥгҽ 

тотылган вакыт муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

вакытында керми 

РФ ҖК п.7 ст.39.15   
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Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза 

 2) Документлар (2 нче кушымта) 

РФ ҖК п.2 ст.39.15   

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка 

килҽ: 

1) кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан 

ҿземтҽ (бина, корылма); 

 2) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында 

ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ)); 

3) ЕГРЮЛ дан мҽгълҥматлар 
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аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез:   

 1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   
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кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

җир законнары нигезендҽ сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать 

итҥе; 2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

бирелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокук иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, 

Россия Федерациясе ЗК 39.10 статьясының 2 

пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очраклардан тыш; 3) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге коммерцияле булмаган гражданнар 

тарафыннан шҽхси торак тҿзҥ максатларында 

яшелчҽчелек, бакчачылык, дача хуҗалыгын алып 

бару яки территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен 

тҿзелгҽн оешма тарафыннан бирелгҽн, ҽгҽр җир 

кишҽрлеге гомуми файдалану ст.39.16 РФ ҖК 9 

милкенҽ керҽ икҽн, бу Коммерциячел булмаган 

оешма ҽгъзасына гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ 

очракларыннан тыш; 4) җир кишҽрлеген бирҥ 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн гаризада җир 

кишҽрлегендҽ, сервитут шартларында яки җир 

кишҽрлегендҽ урнашмаган очракта, гражданнар яисҽ 

юридик затлар карамагында булган бина, корылма, 

корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, һҽм бу 

рҿхсҽт ителгҽн файдалануга яки җир участогы бирҥ 

турындагы гариза белҽн ҽлеге биналарның, 

корылмаларның, аларда биналарның милекчесе, бу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 



586 

 

объектның тҽмамланмаган тҿзелеш объектының 

хуҗасы мҿрҽҗҽгать итҥе; 5) кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган 

бина, корылма, тҽмамланмаган тҿзелеш объекты 

урнашкан, сервитут шартларында җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан очраклардан тыш, сервитут яки җир 

участогы бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

биналарга, корылмаларга хокук бирҥче мҿрҽҗҽгать 

иткҽн; 6) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир участогы 

ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн 

булып тора һҽм аны бирҥ җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт 

ителми; 7) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир 

кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, 10 

даими (сроксыз) файдалану яисҽ җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очракта, җир кишҽрлеген резервлау 

максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык тҥлҽҥсез 

файдалану турында гариза белҽн дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган; 8) 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир участогы территория 

чиклҽрендҽ урнашкан, аңа карата башка зат белҽн 

тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында килешҥ 

тҿзелгҽн, ҽгҽр җир участогы бирҥ турындагы гариза 

белҽн бина, корылма, аларда бина милекчесе, 
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мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан тҿзелеп 

бетмҽгҽн тҿзелеш объекты яки мондый җир 

кишҽрлегенең хокукка ия булуы турында гариза 

белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш; 9) җир 

кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеге чит территория чиклҽрендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, яки 

җир кишҽрлеге, ҽгҽр мондый җир кишҽрлеге 

федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк 

ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн 

очраклардан тыш, территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн җир 

участогыннан тҿзелгҽн һҽм мондый җир кишҽрлеген 

бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге җир 

кишҽрлегеннҽн, кҥрсҽтелгҽн объектлар тҿзелешенҽ 

вҽкалҽтле; 11 10) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегеннҽн 

барлыкка килгҽн, аңа карата территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп 

беткҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн һҽм территорияне планлаштыру буенча 

расланган документация нигезендҽ федераль 

ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге 

объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очраклардан тыш, җир кишҽрлегеннҽн 

тҿзелгҽн., территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ 

турында килешҥ яки тҿзелеп беткҽн территорияне 
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ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽлеге затның ҽлеге 

объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен кҥздҽ тота; 11) 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада аукцион предметы булып тора, аны ҥткҽрҥ 

турында хҽбҽр РФ ҖК 39.11 статьясының 19 пункты 

нигезендҽ урнаштырылган; 12) аны бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ 

ҖК 39.11 статьясының 4 пунктындагы 6 

пунктчасында каралган Россия Федерациясе ҖК 

39.11 статьясындагы 4 пунктының 6 пунктчасында, 

мондый җир кишҽрлегенең Россия Федерациясе ЗК 

39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 пунктчасы һҽм 

вҽкалҽтле орган тарафыннан ҽлеге аукционны Россия 

Федерациясе ҖК 39.11 статьясының 8 пунктында 

каралган нигезлҽр буенча ҥткҽрҥдҽн баш тарту 

турында Карар кабул ителмҽгҽн очракта, аны сату 

яисҽ сату; 12 13) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ ЗК 

39.18 статьясының 1 пунктының 1 пунктчасы 

нигезендҽ шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару, бакчачылык, дача хуҗалыгы яки 

аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ басылып чыкты 

һҽм урнаштырылды; 14) җир кишҽрлеген рҿхсҽт 

ителгҽн файдалану, линияле объектны территорияне 

планлаштыру проекты нигезендҽ урнаштыру 

очракларыннан тыш, җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген 

куллану максатларына туры килми; 14.1) Соралган 

җир кишҽрлеге җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир участогыннан 
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файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеген 

куллануны чиклҽҥ билгелҽнгҽн территориянең аерым 

шартлары булган зона чиклҽрендҽ тулысынча 

урнашкан; 15) соратып алына торган җир кишҽрлеге 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе ЗК 39.10 

статьясының 2 пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ 

җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очракта, оборона һҽм куркынычсызлык ихтыяҗлары 

ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен 

вакытлыча файдаланылмый торган җир 

кишҽрлеклҽре исемлеге кертелмҽгҽн; 16) 

коммерциячел булмаган оешманың гражданнар 

тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлеге  бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге 

мҽйданы яшелчҽчелек, бакчачылык алып бару ҿчен 

федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик 

кҥлҽменнҽн артып китҽ; 17) кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада расланган 

территориаль планлаштыру документлары һҽм (яки) 

территорияне планлаштыру документлары нигезендҽ 

федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ 

ҽһҽмияттҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле булмаган зат кире 

кайтарылды; 18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия 

Федерациясе дҽҥлҽт программасы, Россия 

Федерациясе субъектының дҽҥлҽт программасы 

нигезендҽ бина, корылмалар урнаштыру ҿчен бил-
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гелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза 

белҽн ҽлеге бинаны, корылманы тҿзҥгҽ вҽкалҽтле 

булмаган зат мҿрҽҗҽгать иткҽн; 19) хокукларның 

кҥрсҽтелгҽн рҽвешендҽ җир кишҽрлеге бирҥ рҿхсҽт 

ителми; 20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлегенҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿре 

билгелҽнмҽгҽн; 21) җир кишҽрлеге бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер 

категориягҽ кертелмҽгҽн; 22) аны бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата аны 

бирҥне алдан килештерҥ  турында Карар кабул 

ителде, аның гамҽлдҽ булу вакыты гамҽлдҽн 

чыкмаган һҽм җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн зат 

мҿрҽҗҽгать итте; 23) җир кишҽрлеген бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алына һҽм гаризада 

кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген бирҥ максаты 

дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган 

кҥп фатирлы йортны тануга бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт 

яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш, мондый җир кишҽрлегеннҽн 

алынган максатларга туры килми; 24) аны бирҥ 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге 

чиклҽре “Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында" 

Федераль законы нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ 

тиеш»; 25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеге мҽйданы җир кишҽрлеген урнаштыру 

схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман 

кишҽрлеклҽренең проект документларында 

кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар нигезендҽ 
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мондый җир кишҽрлеге ун проценттан артык 

тҿзелгҽн 26) дҽҥлҽт мҿлкҽте исемлегенҽ кертелгҽн 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза яисҽ "Россия 

Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ 

турында" 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы 

Федераль законның 18 статьясындагы 4 ҿлешендҽ 

каралган муниципаль мҿлкҽт исемлеге белҽн ҽлеге 

Федераль законның 14 статьясындагы 3 ҿлеше 15 

нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат яисҽ аңа карата 

кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 14 статьясындагы 3 

ҿлеше нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат 

мҿрҽҗҽгать итте 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

 



592 

 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

тиеш түгел.  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 
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аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 
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- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 
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дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче кушымтада 

кҥрсҽтелгҽн 

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 



597 

 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки 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 7 нче кушымтада 

китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгели; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽренҽ мҿрҽҗҽгать итҽ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҽ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҽ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ,  документларда 

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

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта белгеч башкара: 

гариза кабул итҽ һҽм терки; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҽ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны белгечкҽ 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.  
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3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

Формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (бина,корылма); 

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (җир  кишҽрлегенҽ 

хокук турында); 

3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар 

Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин. 

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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гаризага җавап 

ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар  игезендҽ кабул ителгҽн 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, 

органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

3.5. Милек яки җир кишҽрлеген арендага бирҥ турында карар кабул итҥ  

3.5.1. Белгеч алынган документлар нигезендҽ: 

милек яки җир кишҽрлеген арендага бирҥ буенча документлар яки  муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп баш тарту турында хат проектын 

ҽзерли (алга таба - баш тарту турында хат); 
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милек яки җир кишҽрлеген арендага бирҥ буенча документларны яки баш тарту 

турында хат проектын рҽсмилҽштерҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ 

проектын килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ ашыра; 

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имза бирҥдҽн баш тарту турында 

документлар яки хат проектын җибҽрҽ. 

3.5.2. Палата Рҽисе баш тарту турында боерыкка яки хатка кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту турында 

хат. 

1.5.3. Белгеч боерык проектын яки баш тарту турында хатны терки. 

Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, җир 

кишҽрлеген оештырудан баш тарту турында рҽсми кҥрсҽтмҽ яки хат бирҥ датасын 

һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул куелган кҿнне 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ 

бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең килгҽн 

кҿнендҽ; 

хат җибҽрҥдҽн баш тарту турында почта аша хат җибҽрҥ – процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ, ҽлеге Регламентта 3.5.3 пунктчасында каралган. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык яки кире кагу турында җибҽрелгҽн 

хат. 
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3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирҥ.  

3.6.1. Палата Белгече: 

җир кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ килешҥе проектын ҽзерли (алга таба-

килешҥ); 

килешҥ проектын Палата Рҽисе тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм 

кул куя; 

3.6.2. Палата белгече гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм гариза бирҥчегҽ кул куелган 

килешҥнең нҿсхҽлҽрен җибҽрҽ (бирҽ). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гамҽлгҽ ашырыла: 

килешҥ проектын бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн 

кҿнне; 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ җибҽрелгҽн (бирелгҽн)  муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе. 

3.6.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче килешҥ тҿзи һҽм килешҥдҽ кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап 

счетына (килешҥдҽ кҥрсҽтелгҽн сумма) акча кҥчерҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар килешҥ теркҽлгҽннҽн соң кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кҥчерелгҽн акчалар. 

3.6.4. Палата белгече гариза бирҥче тарафыннан имзаланган килешҥне теркҽҥ 

журналында теркҽп бара; 

Палата белгече, килешҥ имзалаганнан соң, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан биш эш 

кҿне дҽвамында кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенҽ, аңа кушып бирелҽ торган шартнамҽлҽр һҽм 

Башкарма комитет җитҽкчесе кҥрсҽтмҽсе белҽн хокукларны дҽҥлҽт теркҽве турында 

гариза җибҽрҽ. 

3.6.5.Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр 

итҽ, теркҽлгҽн шартнамҽ бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 
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Татарстан Республикасы буенча кадастр һҽм картография Федераль хезмҽте 

Идарҽсендҽ теркҽлгҽн килешҥ гариза бирҥчегҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең килгҽн кҿнендҽ 

имза белҽн бирелҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ һҽм кабул 

итҥтапшыру акты. 

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 нҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ  процедуралар ҽлеге 

Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе КФҤнҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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. 

3.8.2. 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 
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кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Палата белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм 

теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктлары белҽн 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя 

яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



603 

 

 

 

Кушымта №1 

 

  ________________________________________  

(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 ________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

      атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

__________________________________________  

  

__________________________________________ 

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген  гражданнарга торак пункт 

чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен милеккҽ (арендага) бирҥ 

турында гариза 

 

______________________________торак пункт чиклҽрендҽ муниципаль билҽмҽдҽ 

булган җир кишҽрлеген  гражданнарга торак пункт чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару ҿчен милеккҽ (арендага) бирҥегезне сорыйм. 

Җинр кишҽрлеге мҽйданы  ___________ кв.м., кадастр  номеры ____________:__, 

рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре ___________________, җир категориясе  

_______________, урнашу  адресы: ___________ муниципаль  район (шҽһҽр округы), 

торак пункт_________________ ________________ ур.,   ________ й.. 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре): 

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил 

эшли икҽн);  

3)   территориялҽрнең  кадастр  планында  җир кишҽрлеге урнашуның расланган 

схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген ҥзгҽртергҽ кирҽк булса һҽм ызанлау    проекты 

расланмаган булса)  . 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси 

мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), куллану, 

тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук 

персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ 

кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 
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килешҥлҽрен раслыйм. Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим 

ителгҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк 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 мҽгълҥматлар дҿрес. 

 Миңа муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша бирелгҽн 

сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм: _______________________. 

 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)  (Ф.И.А.и.) 
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 
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(яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №17 
 

 

 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген  гражданнарга бакчачылык 

алып бару өчен милеккә (арендага)  тапшыру буенча муниципаль  хезмәт 

күрсәтү  административ  регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген гражданнарга 

бакчачылык алып бару ҿчен милеккҽ (арендага)  тапшыру буенча муниципаль  

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

кҥрсҽтҥ).  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –

Палата). 

1.3.1. 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/). 
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1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча мҽгълҥматны алып була:  

1) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн 25.10.2001 №136-ФЗ (алга таба – РФ 

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

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);  

«Җир тҿзелеше турында” 2001 елның 18 июнендҽге 78-ФЗ номерлы Федераль 

законы (алга таба-78-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 25.06.2001, 

№26, 2582 ст.);  

“Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба131-ФЗ 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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“Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында " 2010 елның 

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

закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.));  

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы белҽн 

"Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу 

схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки 

җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында ҽзерлҽгҽндҽ 

территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир кишҽрлеген яки җир 

кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы формасын раслау турында", ҽзерлек 

документ формасында башкарыла» (алга таба762 номерлы боерык) (рҽсми хокукый 

мҽгълҥмат интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,);  

"Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында «2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ 

номерлы Федераль закон»; «Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр 

кертҥ һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларының ҥз кҿчлҽрен югалтуын тану 

турында» 2016 елның 3 июлендҽге 361-ФЗ номерлы Федераль законы «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 

җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.));  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ 3 

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

03.08.2004); 

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн 

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

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы раслаган 

Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы 

нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 
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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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген дача 

хуҗалыгын алып бару ҿчен гражданнарга милеккҽ 

(арендага) бирҥ 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Җир кишҽрлеге бирҥ турында боерык.  

Җир кишҽрлеген сату-алу (арендалау) шартнамҽсе. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында 

хат 

пп.4 п.1 ст.39.1 РФ ҖК 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥдҽ катнашучы оешмалар 

га мҿрҽҗҽгать итҥнең 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, 

ҽгҽр туктату мҿмкинлеге 

Россия Федерациясе закон-

нарында кҥздҽ тотылган 

булса, шул очракта муни-

ципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 

Гариза теркҽлгҽннҽн соң 30 кҿннҽн дҽ артык тҥгел, 

гариза бирҥче тарафыннан соралган җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турындагы гаризаларны кабул итҥ 

вакыты (30 кҿн) һҽм аукцион ҥткҽрҥ турында игълан 

ителгҽннҽн соң срогы (30 кҿн) 
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туктату срогы    

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза;  

2) шҽхесне раслаучы документлар;  

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

4) Территориялҽрнең кадастр планында җир 

кишҽрлеген урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр 

җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм аның 

чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган 

территорияне межалау проекты расланмаса) 

  

Палата турында нигезлҽмҽ 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында 

ҿземтҽ);  

2) Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына тҿп характеристикалар 

һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (җир 

кишҽрлегенҽ));  

3) Татарстан Республикасы муниципаль районы 

(шҽһҽр округы) Башкарма комитеты (Ҽгҽр җир 

кишҽрлеге авыл торак пунктында булса, Татарстан 

Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге 

башкарма комитеты кҥрсҽтмҽсе) җир кишҽрлегенҽ 

адрес бирҥ турында 

РФ ҖК; 

Палата турында нигезләмә 
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органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

РФ ҖК 2 п.39 ст. 1 п.15 каралган:  

1) җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   
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турында гаризага теркҽлгҽн җир участогының 

урнашу схемасы РФ ҖК 11.10 статьясындагы 16 

пунктында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча расланырга 

тиеш тҥгел; 2) барлыкка килергҽ тиешле җир 

кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 39.16 

статьясының 1 - 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 

пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча бирелҽ 

алмый;  

3) «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында» 

Федераль закон нигезендҽ чиклҽрне тҿгҽллҽштерергҽ 

тиешле җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ҖК 

39.16 статьясының 1-23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн 

нигезлҽр буенча бирелҽ алмый.  

РФ ҖК 39.16 ст. каралган:  

1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

җир законнары нигезендҽ сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать 

итте;  

2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

бирелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокук иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, 

Россия Федерациясе ЗК 39.10 статьясының 2 

пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очраклардан тыш;  

3) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 
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кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге коммерцияле булмаган 

гражданнар тарафыннан шҽхси торак тҿзҥ 

максатларында яшелчҽчелек, бакчачылык, дача 

хуҗалыгын алып бару яки территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеге 

гомуми файдалану милкенҽ керҽ икҽн, коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына яисҽ ҽлеге коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

итҥ очракларыннан тыш;  

4) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада җир кишҽрлегендҽ, сервитут 

шартларында яки җир кишҽрлегендҽ урнашмаган 

очракта, гражданнар яисҽ юридик затлар 

карамагында булган бина, корылма, корылма, 

тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, һҽм бу рҿхсҽт 

ителгҽн файдалануга яки җир участогы бирҥ 

турындагы гариза белҽн ҽлеге биналарның, 

корылмаларның, аларда биналарның милекчесе, бу   

объектның тҽмамланмаган тҿзелеш объектының 

хуҗасы мҿрҽҗҽгать итте;  

5) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

милектҽ булган бина, корылма, тҽмамланмаган 

тҿзелеш объекты урнашкан, ҽгҽр сервитут 

шартларында җир кишҽрлегендҽ (шул исҽптҽн 

тҿзелеп бетмҽгҽн корылма) урнаштырылса яки җир 

участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарга, 

корылмаларга, аларда биналарның, тҿзелеп бетмҽгҽн 

объектыннан тыш; 

 6) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 
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кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган 

яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ 

җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

хокукта рҿхсҽт ителми;  

7) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир 

кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, 

даими (сроксыз) файдалану яисҽ җир кишҽрлеген 

арендага бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очракта, җир кишҽрлеген резервлау 

максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык тҥлҽҥсез 

файдалану турында гариза белҽн дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган;  

8) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽгҽр   

җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн бина, 

корылма, аларда биналарның, мондый җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш 

объектының хуҗасы яки мондый җир кишҽрлегенең 

хокукка ия булуы турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

иткҽн очраклардан тыш;  

9) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чит ил территориясендҽ 

урнашкан, аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн 

территория чиклҽрендҽ яисҽ җир кишҽрлеге, ҽгҽр 
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мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яисҽ 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн очраклардан тыш, аңа карата башка зат 

белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында 

шартнамҽ тҿзелгҽн җир участогыннан тҿзелгҽн һҽм 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза 

белҽн, кҥрсҽтелгҽн объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле;     

10) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп 

беткҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документация нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн 

очраклардан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ   

турындагы гариза белҽн, территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп беткҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽлеге 

затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен 

кҥздҽ тота;  

11) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион 

предметы булып тора, аны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр РФ 

ҖК 39.11 статьясының 19 пункты нигезендҽ 

урнаштырылган;  
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12) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата РФ ҖК 39.11 статьясының 4 

пунктындагы 6 пунктчасында каралган Россия 

Федерациясе ҖК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 

6 пунктчасында, мондый җир кишҽрлегенең Россия 

Федерациясе ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 

пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ҽлеге 

аукционны Россия Федерациясе ҖК 39.11 

статьясының 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча 

ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителмҽгҽн 

очракта, аны сату яисҽ сату;  

13) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата Россия Федерациясе ЗК 39.18 

статьясының 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ 

индивидуаль торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару, бакчачылык, дача хуҗалыгы яки 

аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир 

кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ бастырып 

чыгарылды һҽм урнаштырылды;  

14) җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану, 

линияле объектны территорияне планлаштыру  

проекты нигезендҽ урнаштыру очракларыннан тыш, 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген куллану 

максатларына туры килми;  

15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ Россия Федерациясе ҖК 39.10 статьясының 

2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ турында гариза бирелгҽн очракта, оборона һҽм 
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куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм 

кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 

файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

кертелмҽгҽн;  

16) коммерциячел булмаган оешманың 

гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы яшелчҽчелек, бакчачылык алып 

бару ҿчен федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик 

кҥлҽменнҽн артып китҽ;  

17) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада расланган территориаль планлаштыру 

документлары һҽм (яки) территорияне планлаштыру 

документлары нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны 

яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гариза белҽн ҽлеге объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле 

зат кире кайтарылды;  

18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе 

дҽҥлҽт программасы, Россия Федерациясе   

субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, 

корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

бинаны, корылманы тҿзҥгҽ вҽкалҽтле булмаган зат 

мҿрҽҗҽгать иткҽн; 1 

9) хокукларның билгелҽнгҽн рҽвешендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ рҿхсҽт ителми; 

 20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 
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кишҽрлегенҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿре 

билгелҽнмҽгҽн;  

21) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ 

кертелмҽгҽн;  

22) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан килештерҥ 

турында Карар кабул ителде, аның гамҽлдҽ булу 

срогы тҽмамланмаган һҽм җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн 

зат мҿрҽҗҽгать итте;  

23) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен алына һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ максаты дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган кҥп фатирлы 

йортны тануга бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш, мондый җир кишҽрлегеннҽн 

алынган максатларга туры килми;  

24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге чиклҽре «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт 

теркҽве турында " Федераль закон нигезендҽ   

тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;  

25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы җир кишҽрлеген урнаштыру 

схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман 

кишҽрлеклҽренең проект документларында 

кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар нигезендҽ 

мондый җир кишҽрлеге ун проценттан артык 
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тҿзелгҽн  

26) дҽҥлҽт мҿлкҽте исемлегенҽ кертелгҽн җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза яисҽ "Россия 

Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ 

турында" 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы 

Федераль законның 18 статьясындагы 4 ҿлешендҽ 

каралган муниципаль мҿлкҽт исемлеге белҽн ҽлеге 

Федераль законның 14 статьясындагы 3 ҿлеше 

нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат яисҽ аңа карата 

кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 14 статьясындагы 3 

ҿлеше нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ алмаган зат 

мҿрҽҗҽгать итте. 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 
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хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 
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белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ, 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгенең 

ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы 

хакында мҽгълҥмат алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 
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тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 
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дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 
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3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата гаризаны карый, җир кишҽрлеген сату буенча аукцион яки җир 

кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ яки җир 

кишҽрлегенең урнашу урынын, аның мҽйданын, муниципаль берҽмлек башлыгы 

билгелҽгҽн вакытлы басма басмада файдалану рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеген 

милеккҽ (арендага) бирҥ турында гаризалар кабул итҥ турында хҽбҽрлҽрне 

бастырып 

чыгару турында Карар кабул итҽ, шулай ук ҽлеге гаризаларны муниципаль 

берҽмлекнең рҽсми сайтында (муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайты булганда) 

"Интернет"челтҽрендҽ кабул итҥ турында хҽбҽр урнаштыру. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ 
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 3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (бина, корылма); 

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар; 

4) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) 

Башкарма комитеты (ҽгҽр җир кишҽрлеге авыл торак пунктында булса, Татарстан 

Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге башкарма комитеты кҥрсҽтмҽсе) 

җир кишҽрлегенҽ адрес бирҥ турында; 

Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽр нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре 

соратып 

алына торган документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос 

кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1.Аукцион ҥткҽрҥ турында карар кабул ителгҽн һҽм катнашу ҿчен бер 

гариза кергҽн очракта, соңгысы билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ. 

3.5.2. Палата алынган документлар нигезендҽ (һҽм аукцион нҽтиҗҽлҽре, 

соңгысын ҥткҽргҽндҽ): 

җир кишҽрлеген милеккҽ (арендага) бирҥ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн 

баш тарту турында карар кабул итҽ; 

белгеч җир кишҽрлеген бирҥ турындагы карар проектын (алга таба – 

документ) яки баш тарту турында хат ҽзерли; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын яки Палата рҽисенҽ (вҽкалҽтле затка) имза бирҥдҽн баш 

тарту турында хат җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата рҽисенҽ (вҽкалҽтле затка) имза салуга 

юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.5.3. Палата рҽисе документ яки баш тарту турында хат яза. Палата белгече 

кҥрсҽтмҽ проектын яки баш тарту турында хатны теркҽҽ. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул куелган 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып 

хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн документ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документны имзалау 

кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ 

3.6.1. Кабул ителгҽн документ нигезендҽ Палата белгече: 

сату-алу (аренда) килешҥе проектын ҽзерли (алга таба-килешҥ) 

килешҥ проектын Палата рҽисе тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ 

һҽм кул куя; 

килешҥ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан аның килгҽн кҿнендҽ имзалана; 

Палата белгече гариза бирҥче тарафыннан имзаланган килешҥне теркҽҥ 

журналында теркҽп бара; 

3.6.2.Палата белгече, килешҥ имзалаганнан соң, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

биш эш кҿне дҽвамында кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенҽ килешҥ һҽм кҥрсҽтмҽ белҽн теркҽлгҽн 

хокукларны 

дҽҥлҽт теркҽве турында гариза җибҽрҽ. 

3.6.3.Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып 

хҽбҽр 

итҽ, теркҽлгҽн шартнамҽ бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Татарстан Республикасы буенча кадастр һҽм картография Федераль хезмҽте 

идарҽсенҽ теркҽлгҽн килешҥ гариза бирҥчегҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең килгҽн 

кҿнендҽ 

имза белҽн тапшырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ һҽм кабул 

итҥтапшыру акты. 

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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 
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3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 

3.8.2. 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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: 
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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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка 

кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 
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мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 
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Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 
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кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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 

http://www.gosuslugi.ru/
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документларның исемлеге китерелҽ.  

5.6. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10. 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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1 нче кушымта  

________________________________________________________  
(муниципаль берәмлек җирле үзидарә органы исеме) 

 ______________________________________________________________  
(физик затлар өчен-шәхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшәү урыны, реквизитлары, ИНН) 
 (юридик затлар өчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дәүләт теркәве турында мәгълүматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 
 ______________________________________________________________ _  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтә өчен телефон номеры 
 

Бакчачылык алып бару ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза 

Бакчачылык алып бару ҿчен җир кишҽрлеген милеккҽ (арендага) бирҥегезне 

сорыйм.  

Җир кишҽрлеге мҽйданы ___________ кв. м., кадастр номеры 

____________:__, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре белҽн___________________, җир 

категориясеннҽн _______________, адрес буенча урнашкан: ___________ муниципаль 

районы (шҽһҽр округы), торак пункт_________________ ур.________________ йорт 

________.  

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе;  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн);  

3) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның 

расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ һҽм расламаска кирҽк булса, 

территория межалау проекты, аның чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган). 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 

шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 

куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, 

шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул 

итҥне дҽ кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 

килешҥлҽрен раслыйм.  

 Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук 

миңа тҥбҽнрҽк кертелгҽн мҽгълҥматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып 

бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе 
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законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу 

документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес мҽгълҥматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________. 

______________ ________________                  ( ________________)  

                             (дата)                             (имза)                                                       

(Ф. И. А.и.) 

Кушымта №5 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 
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ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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 2 

019 елның 29 маендагы  
256 номерлы карарына кушымта  №18 

 

 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген шул җир кишәрлегендә 

урнашкан бина, корылма хуҗаларына шәхси милеккә яки арендага тапшыру 

буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  регламенты 

 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген шул җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылма хуҗаларына шҽхси милеккҽ яки арендага 

тапшыру буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга 

таба –Палата). 

1.3.1. Палатаның 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

        18.06.2001чыккан    78-ФЗ номерлы «Җир тҿзелеше турында» Федераль законы    

(алга таба – Федераль закон №78-ФЗ) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 

25.06.2001, № 26, ст. 2582); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 

ст.); 

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «Сатуларны ҥткҽрмичҽ генҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында» 2015 

елның 12 гыйнварындагы 1 номерлы боерыгы (алга таба-1 номерлы боерык) 

(Хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 

28.02.2015) Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 

боерыгы белҽн "Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир 

кишҽрлеклҽре урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр 

планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон 

документ формасында ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру 

схемасын, җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру 

схемасы формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» 
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(алга таба762 номерлы боерык) (Рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,);  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

 

«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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген 

шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылма 

хуҗаларына шҽхси милеккҽ яки арендага тапшыру 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген 

шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылма 

хуҗаларына шҽхси милеккҽ яки арендага тапшыру 

турында карар. 

2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат  

РФ ҖК  п.7 ст.39.15   

Палата тур. нигезлҽмҽ 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ-

дҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥнең зарурлы-

гын исҽпкҽ алып, ҽгҽр 

туктату мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

 Гариза алганнан соң 12 кҿн эчендҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ турында Карар кабул итҥ. 

Акча кҥчерҥ турында мҽгълҥматлар кергҽн 

вакыттан алып бер кҿн эчендҽ имзаланган килешҥ 

бирҥ. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан акча кҥчерҥгҽ 

тотылган вакыт муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

вакытында керми 

РФ ҖК п.7 ст.39.15   
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кҥрсҽтҥне туктату срогы 

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза;   

2)  кушымта №2 

    Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен гариза 

бланкын мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

     Гариза һҽм теркҽлҥче документлар мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның кайсы да булса берсе белҽн 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш йҿртҥче зат тарафыннан); 

почта аша җибҽрҥ. 

      Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кҿчҽйтелгҽн югары 

квалификацияле электрон култамга белҽн имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ гомумфайдаланыла 

торган мҽгълҥмати телекоммуникация челтҽре, шул 

исҽптҽн Интернет ТР МК ның 190 номерлы 

карарының 7 пункты  мҽгълҥмати- 

телекоммуникация челтҽре һҽм дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталы аша да 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин 

РФ ҖК п.2 ст.39.15   

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар 

нигезендҽ зарур булган 

дҽҥлҽт органнары, җирле 

РФ Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) күчемсез милек объектының тӛп 

характеристикалары һәм теркәлгән хокуклары 

турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан 
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ҥзидарҽ органнары һҽм 

бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тапшырырга хаклы 

документларның тулы 

исемлеге, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

ӛземтә  

2)Күчемсез мӛлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 

күчемсез милек объектына тӛп характеристикалар 

һәм теркәлгән хокуклар турында Ӛземтә;   

3)   ЕГРЮЛ яисә    ЕГРИПтан мәгълүматлар 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе 

ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында тҽгаенлҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм бҥтҽн оешмалар карамагын-

дагы югарыда санап кителгҽн документларны талҽп 

итҥ тыела.  

Югарыда кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларны ҥз эченҽ 

алган документларны мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтмҽҥгҽ 

нигез булып тора алмый 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  
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документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигезлҽр 

караламаган.   

 Баш тарту ҿчен нигез : 

1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

җир законнары нигезендҽ сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать 

итте; 2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

бирелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокук иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, 

Россия Федерациясе ЗК 39.10 статьясының 2 

пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очраклардан тыш; 3) җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге 

коммерцияле булмаган гражданнар тарафыннан 

шҽхси торак тҿзҥ максатларында яшелчҽчелек, 

бакчачылык, дача   хуҗалыгын алып бару яки 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн, 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ ҖК п.8 ст.39.15   
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ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми файдалану милкенҽ керҽ 

икҽн, коммерциячел булмаган оешма ҽгъзасына яисҽ 

ҽлеге коммерциячел булмаган оешма ҽгъзасына 

гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ очракларыннан тыш; 4) 

җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

гаризада җир кишҽрлегендҽ, сервитут шартларында 

яки җир кишҽрлегендҽ урнашмаган очракта, 

гражданнар яисҽ юридик затлар карамагында булган 

бина, корылма, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект 

урнашкан, һҽм бу рҿхсҽт ителгҽн файдалануга яки 

җир участогы бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

биналарның, корылмаларның, аларда биналарның 

милекчесе, бу объектның тҽмамланмаган тҿзелеш 

объектының хуҗасы мҿрҽҗҽгать итте; 5) җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽ булган 

бина, корылма, тҽмамланмаган тҿзелеш объекты 

урнашкан, ҽгҽр сервитут шартларында җир 

кишҽрлегендҽ (шул исҽптҽн тҿзелеп бетмҽгҽн 

корылма) урнаштырылса яки җир участогы бирҥ 

турында гариза белҽн ҽлеге биналарга, 

корылмаларга, аларда биналарның, тҿзелеп бетмҽгҽн 

объектыннан тыш; 6) җир кишҽрлеген бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн 

алынган яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн булып тора һҽм 

аны бирҥ җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт ителми;   7) җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар 

ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген 

милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, даими (сроксыз) 
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файдалану яисҽ җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, җир 

кишҽрлеген резервлау максатларында җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы карарның гамҽлдҽ булу срогыннан 

артык тҥлҽҥсез файдалану турында гариза белҽн 

дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен 

резервланган; 8) җир кишҽрлеген бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория 

чиклҽрендҽ урнашкан, аңа карата башка зат белҽн 

тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында килешҥ 

тҿзелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза 

белҽн бина, корылма, аларда биналарның, мондый 

җир кишҽрлегендҽ урнашкан тҿзелеп бетмҽгҽн 

тҿзелеш объектының хуҗасы яки мондый җир 

кишҽрлегенең хокукка ия булуы турында гариза 

белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш; 9) җир 

кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеге чит ил территориясендҽ урнашкан, 

аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне 

ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн территория 

чиклҽрендҽ яисҽ җир кишҽрлеге, ҽгҽр мондый җир 

кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк 

ҽһҽмиятендҽге объектларны яисҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн 

очраклардан тыш, аңа карата башка зат белҽн 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында 10 

шартнамҽ тҿзелгҽн җир участогыннан тҿзелгҽн һҽм 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза 

белҽн, кҥрсҽтелгҽн объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле; 

10) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территорияне 
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комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп 

беткҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документация нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн 

очраклардан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турындагы гариза белҽн, территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп беткҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽлеге 

затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен 

кҥздҽ тота; 11) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге 

аукцион предметы булып тора, аны ҥткҽрҥ турында 

хҽбҽр РФ ҖК 39.11 статьясының 19 пункты 

нигезендҽ урнаштырылган; 12) аны бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ 

ҖК 39.11 статьясының 4 пунктындагы 6 

пунктчасында каралган очракта аны сату яки сату 

шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында 

гариза алынды, мондый җир кишҽрлеге Россия 

Федерациясе ЗК 39.11   статьясының 4 пунктындагы 

4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ҽлеге 

аукционны Россия Федерациясе ЗК 39.11 

статьясының 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча 

ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында Карар кабул 

ителмҽгҽн; 13) аны бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата Россия 
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Федерациясе ҖК 39.18 статьясының 1 пунктының 1 

пунктчасы нигезендҽ индивидуаль торак тҿзелеше, 

шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару, бакчачылык, 

дача хуҗалыгы яки аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ 

бастырып чыгарылды һҽм урнаштырылды; 14) җир 

кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану, линияле 

объектны территорияне планлаштыру проекты 

нигезендҽ урнаштыру очракларыннан тыш, җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

мондый җир кишҽрлеген куллану максатларына туры 

килми; 14.1) соратып алына торган җир участогы 

территориянең аерым шартлары булган зона 

чиклҽрендҽ тулысынча урнашкан, җир кишҽрлеген 

бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир 

кишҽрлеген файдалану максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеген файдалану рҿхсҽт ителми торган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн файдалану буенча билгелҽнгҽн 

чиклҽмҽлҽр; 15) соратып алына торган җир 

кишҽрлеге Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 

тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия 

Федерациясе ҖК 39.10 статьясының 2 пунктының 10 

пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге  бирҥ турында 

гариза бирелгҽн очракта, оборона һҽм 

куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм 

кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 

файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

кертелмҽгҽн; 16) коммерциячел булмаган оешманың 

гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы яшелчҽчелек, бакчачылык алып 
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бару ҿчен федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик 

кҥлҽменнҽн артып китҽ; 17) кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада расланган 

территориаль планлаштыру документлары һҽм (яки) 

территорияне планлаштыру документлары нигезендҽ 

федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ 

ҽһҽмияттҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле булмаган зат; 18) 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе 

дҽҥлҽт программасы, Россия Федерациясе 

субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, 

корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

бинаны, корылманы тҿзҥгҽ вҽкалҽтле булмаган зат 

мҿрҽҗҽгать иткҽн; 19) хокукларның билгелҽнгҽн 

рҽвешендҽ җир кишҽрлеге бирҥ рҿхсҽт ителми; 20) 

аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир   

кишҽрлегенҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿре 

билгелҽнмҽгҽн; 21) җир кишҽрлеге бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер 

категориягҽ кертелмҽгҽн; 22) аны бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата аны 

бирҥне алдан килештерҥ турында карар кабул 

ителде, аның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамланмаган һҽм 

җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн бу 

карарда кҥрсҽтелмҽгҽн зат мҿрҽҗҽгать итте; 23) җир 

кишҽрлеген бирҥ турында кҥрсҽтелгҽн гаризада җир 

кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен 
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алына һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир 

кишҽрлеген бирҥ максаты дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен алынган кҥп фатирлы йортны тануга 

бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар 

ҿчен алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, мондый 

җир кишҽрлегеннҽн алынган максатларга туры 

килми; 24) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлегенең чиклҽрен «Кҥчемсез милекне 

дҽҥлҽт теркҽве турында " Федераль закон нигезендҽ 

аныкларга тиеш»; 25) аны бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы җир 

кишҽрлеген урнаштыру схемасы, территорияне 

межалау проекты яисҽ урман кишҽрлеклҽренең 

проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан 

артып китҽ, алар нигезендҽ мондый җир кишҽрлеге 

ун проценттан артык тҿзелгҽн 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 
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 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ 

урыннарына, шул исҽптҽн 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль 

яклау турындагы законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

объектларга инвалидлар 

ҿчен ҥтҥне тҽэмин 

итҥгҽ, андый хезмҽтлҽрне 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы 

һәм 

янгын сүндерү системасы белән 

җиһазландырылган 

биналарда, документларны рәсмиләштерү өчен 

кирәкле җиһазлар, мәгълүмати стендлар белән 

башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү 

урынына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин 

ителә (уңайлы керү-бинага чыгу һәм алар 

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 хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 
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кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада Электрон формада муниципаль хезмҽт алу  
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муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҥз эченҽ тҥбҽндҽге процедураларны 

ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга җибҽрҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

  

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 2 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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. 

 

33.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

           3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки 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; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч 

кҽгазе); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерҥ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 
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тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

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

  

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта палата белгече башкара: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

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: палата рҽисенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган 

документлар. 

3.3. Палата рҽисе гаризаны карый һҽм аны 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар Формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына 

тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (бина, корылма); 

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына 

тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (җир 

кишҽрлегенҽ); 

3) ЕГРЮЛ дан мҽгълҥматлар 

Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин. 

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 итҥчелҽр белгечлҽре 

соратып алына торган документлар (мҽгълҥмат) тапшыралар яисҽ муниципаль 

хезмәт күрсәтү ӛчен документ (мәгълүмат) булмавы турында хәбәрнамә (алга таба 

– кире кагу турында хәбәрнамә) юллыйлар. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ 

башкарыла:  

  Росреестр белгечлҽре җибҽрҽ торган документлар   (мҽгълҥматлар) буенча 

ҿч эш кҿненнҽн артмый; 
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башка поставщиклар буенча   -      ведомствоара гарызнамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ 

кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн 

билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн 

биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: Палатага юлланган документ (мәгълүмат) яки 

кире кагу турында  мәгълүмат.  

 3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Белгеч кергҽн документлар нигезендҽ: 

Җир кишәрлеге бүлүне алдан килештерү буенча боерык  проекты   (алга 

таба  – боерык)  яки  кире кагу ҿчен  Регламентның 2.9 пунктындагы нигезлҽр 

булса, кире кагу турында сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, хҽбҽрнамҽ ҽзерли;  

Билгеләнгән тәртиптә  документ проекты әзерли; 

Ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ;  

боерык проектын яки кире кагу турында хат проектын имза Палата 

җитәкчесенә  юллый   (аның вәкаләтле вәкиленә). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар  бер эш кҿне эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Палата җитәкчесенә   (аның вәкаләтле вәкиленә) 

юлланган документ проекты . 

3.5.2. Палата Рҽисе боерыкка яки баш тарту турында хатка кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту 

турында хат. 

 3.5.3.   Палата Белгече:  

Боерык  яки баш тарту турында хатны терки; 

Гаризада күрсәтелгән ысул белән гариза бирүчегә   (аның вәкиленә)   

муниципаль  хезмәт нәтиҗәсе, боерык яки хатны алу   датасы һәм вакыты 

турында хәбәр итә.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документны   Палата 

җитәкчесе (аның вәкаләтле вәкиле ) имзалаган кӛнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: боерык яки баш тарту турында җибҽрелгҽн хат.  

3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҿхсҽт бирҥ яки 

бирҥдҽн баш тарту турында карар бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: 

карар бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн - ҽлеге Регламентның 3.5.3 

пунктчасында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе яки почта аша кире кагу турында хат җибҽрелде. 

3.6. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
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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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар  

ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ 

тоту гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, 
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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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 
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Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып 

тору. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ  

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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 
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г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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; 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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 
 

  ________________________________________  
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 ________________________________________  

(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме,  

паспорт мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

__________________________________________  

(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма,  

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 
_____________________________________________________________ 

(почта адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

Биналар, төзелешләр,корылмалар урнашкан җир кишәрлеген күчемсез 

милеккә (арендага) алу турында гариза 

Мин, 

______________________________________________________________________

____________ (мҿрҽҗҽгать итҥченең исем, фамилиясе, атасының исеме) Сездҽн 

кҥчемсез милеккҽ (сатып алу ҿчен) җир кишҽрлеген (арендага) кв. 

м.________________________, бирҥегезне ҥтенҽм__________ кадастр номеры 

белҽн, Татарстан Республикасы, Кайбыч  муниципаль районы 

___________________________________________адресы буенча урнашкан 

______________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________

____________ (җир кишҽрлегенең һҽм кҥчемсез милек объектларының урнашу 

урыны турында кҥрсҽтелҽ) 

хокуктагы______________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________

____________ ______________ел 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(хокукын раслаучы (билгелҽҥче) документ исеме, датасы, номеры, кем 

тарафыннан бирелгҽн, ҽгҽр бар икҽн) анда урнашкан) 

__________________________________, хокуктагы 

______________________________________________________________________

_______ (кҥрсҽтелҽ кҥчемсез милек объекты, хокукын) 

______________________________________________________________________

____, (документның хокукын раслаучы исеме, бирелгҽн датасы, номеры) кҥчемсез 

милек объектының кадастр номеры булганда 
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_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________, Россия Федерациясе Җир кодексы нигезендҽ. (җир участогыннан 

файдалану тҿре кҥрсҽтелҽ) 

Гариза бирҥче турында мҽгълҥмат:  

1.Ф. И. А.и 

__________________________________________________________________ 

2. Гражданның паспорт мҽгълҥматлары: 

____________________________________________________  

(сериясе, номеры, кайчан, кем выдана, бирҥ датасы һҽм бҥлекчҽсе коды)  

3.Гражданның ИНН: 

__________________________________________________________  

4.Теркҽлҥ урыны буенча гражданинның адресы: 

_________________________________________  

(индексы, ил, ҿлкҽсе, республика, 

________________________________________________________________________________  район, 

торак пункт, урам, йорт, корпус, фатир)  

5. Яшҽҥ урын буенча гражданинның 

адресы__________________________________________________:______________

___________ (индексы, ил, ҿлкҽсе, республика,район, торак пункт, урам, йорт, корпус, фатир)  

6. Элемтҽ ҿчен телефон: 

________________________________________________________ (почта адресы, 

электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры)   

Дата_______________________        имза______________________ 

       Шәхси мәгълүматларны эшкәртү (муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында 

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

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

итү, шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр 

кабул итүне дә кертеп) өчен мин тәкъдим ителә торган затның ризалыгын, шул 

исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт күрсәтү 

максатларында муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан карарлар кабул 

итүне дә кертеп, килешүләрен раслыйм.  
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      Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук 

миңа түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. Гаризага кушып 

бирелгән документлар (документларның күчермәләре) Россия Федерациясе 

законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта бу 

документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматлар бар.  

       Миңа муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча телефон аша 

бирелгән сораштыруда катнашырга ризалыгымны 

бирәм:_______________________. 

 ______________ ________________ (_________________)   

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

 

Гаризага документларның кҥчермҽлҽре теркҽлҽ:  

1. Физик зат булган мҿрҽҗҽгать итҥченең (гариза бирҥчелҽрнең) шҽхесен раслаучы документ 

кҥчермҽсе яки физик яки юридик зат вҽкиле шҽхесен раслаучы документ кҥчермҽсе.  

2.* Физик затның шҽхси эшмҽкҽр (шҽхси эшмҽкҽрлҽр ҿчен) сыйфатында дҽҥлҽт теркҽве 

турында таныклык кҥчермҽсе, юридик затның (юридик затлар ҿчен) дҽҥлҽт теркҽве турында 

таныклык кҥчермҽсе яки җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза бирҥче булып торучы 

юридик зат яки шҽхси эшкуар турында дҽҥлҽт реестрларыннан ҿземтҽ кҥчермҽсе.  

 3. Гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥче (гариза бирҥче) вҽкиле мҿрҽҗҽгать итсҽ, физик яки юридик 

зат вҽкиленең хокукын (вҽкалҽтлҽрен) раслаучы документ кҥчермҽсе.  

4.* Сатып алына торган җир кишҽрлегендҽ биналар, корылмалар булганда-сатып алына торган 

җир кишҽрлегендҽ урнашкан бинага, корылмага хокук турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан (алга таба - ЕГРН) ҿземтҽ яки:  

4.1.* кҥрсҽтелгҽн бинага, корылмаларга теркҽлгҽн хокуклар турында соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең ЕГРНда булмавы турында хҽбҽрнамҽ  

4.2. ҽгҽр мондый бинага, корылмага хокук Россия Федерациясе законнары нигезендҽ аны 

ЕГРНда теркҽҥгҽ бҽйсез рҽвештҽ барлыкка килгҽн дип табылса, мондый бинага, корылмага 

хокукны раслаучы (билгелҽҥче) документлар кҥчермҽлҽре.  

5.* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ хокук турында ЕГРНнан ҿземтҽ яки:  

5.1.* кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар турында соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең ЕГРНда булмавы турында хҽбҽрнамҽ һҽм 5.2. ҽгҽр ҽлеге җир кишҽрлегенҽ 

хокук Россия Федерациясе законнары нигезендҽ аны ЕГРНда теркҽҥгҽ бҽйсез рҽвештҽ барлыкка 

килгҽн дип табылса, сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ хокукны таныклаучы (билгелҽҥче) 

документлар кҥчермҽлҽре.  
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6. Җир кишҽрлеген, шул исҽптҽн махсус шартларда, даими (срогы чиклҽнмҽгҽн) файдалануга, 

тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга, милеккҽ яки арендага алу хокукын бирҽ торган шартларны 

раслый торган документ кҥчермҽсе, ҽгҽр бу исемлекнең 1 - 6 пунктларында кҥрсҽтелгҽн 

документлардан кҥренгҽнчҽ.  

7. Мҿрҽҗҽгать итҥченең (мҿрҽҗҽгать итҥченең) җир кишҽрлегендҽ урнашкан барлык биналар, 

корылмалар исемлеген ҥз эченҽ алган хҽбҽрнамҽсе, аларга карата хокук алу турында гариза 

бирелгҽн, аларның кадастр (инвентарь) номерлары һҽм адреслы ориентирлары кҥрсҽтелгҽн. 

__________________________________________________________________ 

* 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пунктларда кҥрсҽтелгҽн документлар җир кишҽрлегенҽ хокук алу ҿчен 

кирҽкле документлар исемлеге мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында 

ҥтенеч бирҥче тарафыннан тҿзелҽ алмый, шул ук вакытта мҿрҽҗҽгать итҥче аларны җир 

кишҽрлегенҽ хокук алу турындагы гариза белҽн бергҽ тапшырырга хокуклы.  

Запроста документларның кҥчермҽлҽре оригиналын бирергҽ мҽҗбҥр итҽм. 

_____________________ ________________ __________________  

(дата)                                        (имза)                           (ФИАи) 
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2 нче кушымта  

Җир кишәрлегенә хокук алу турындагы мәсьәләне карау өчен кирәкле  

документлар исемлеге 

1. Физик зат булган мҿрҽҗҽгать итҥченең (гариза бирҥчелҽрнең) шҽхесен раслаучы документ 

кҥчермҽсе яки физик яки юридик зат вҽкиле шҽхесен раслаучы документ кҥчермҽсе.  

2.* Физик затның шҽхси эшмҽкҽр (шҽхси эшмҽкҽрлҽр ҿчен) сыйфатында дҽҥлҽт теркҽве 

турында таныклык кҥчермҽсе, юридик затның (юридик затлар ҿчен) дҽҥлҽт теркҽве турында 

таныклык кҥчермҽсе яки җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза бирҥче булып торучы 

юридик зат яки шҽхси эшкуар турында дҽҥлҽт реестрларыннан Ҿземтҽ кҥчермҽсе.  

3. Гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥче (гариза бирҥче) вҽкиле мҿрҽҗҽгать итсҽ, физик яки юридик 

зат вҽкиленең хокукын (вҽкалҽтлҽрен) раслаучы документ кҥчермҽсе. 

 4.* Сатып алына торган җир кишҽрлегендҽ биналар, корылмалар булганда - кҥчемсез милек 

объектының (алга таба-ЕГРН) тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында 

кҥчемсез милек Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан алынган җир кишҽрлегендҽ булган бинага, 

корылмага хокук турында ҿземтҽ яки:  

4.1.* ЕГРНда кҥрсҽтелгҽн Биналарга корылмаларга теркҽлгҽн хокуклар турында соратып алына 

торган белешмҽлҽрнең булмавы турында хҽбҽрнамҽ  

4.2. мондый бинага, тҿзелҥгҽ, корылмага хокукны таныклаучы (билгелҽҥче) документларның 

кҥчермҽлҽре, ҽгҽр мондый бинага, корылмага хокук Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

аны ЕГРНда теркҽлҥгҽ бҽйсез рҽвештҽ барлыкка килгҽн дип таныла. 5.* Җир кишҽрлегенҽ яки 

кҥчемсез милек объектына тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында бердҽм 

дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ:  

5.1.* кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар турында соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең ЕГРНда булмавы турында хҽбҽрнамҽ һҽм 5.2. ҽгҽр ҽлеге җир кишҽрлегенҽ 

хокук Россия Федерациясе законнары нигезендҽ аны ЕГРНда теркҽҥгҽ бҽйсез рҽвештҽ барлыкка 

килгҽн дип табылса, сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ хокукны таныклаучы (билгелҽҥче) 

документлар кҥчермҽлҽре.  

6. Җир кишҽрлеген, шул исҽптҽн махсус шартларда, даими (срогы чиклҽнмҽгҽн) файдалануга, 

тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга, милеккҽ яки арендага алу хокукын бирҽ торган шартларны 

раслый торган документ кҥчермҽсе, ҽгҽр бу исемлекнең 1 - 6 пунктларында кҥрсҽтелгҽн 

документлардан кҥренгҽнчҽ.  

7. Мҿрҽҗҽгать итҥченең (мҿрҽҗҽгать итҥченең) җир кишҽрлегендҽ урнашкан барлык биналар, 

тҿзелмҽлҽр, корылмалар исемлеген ҥз эченҽ алган хҽбҽрнамҽсе, аларга карата хокук алу 

турында гариза бирелгҽн, аларның кадастр (инвентарь) номерлары һҽм адреслы ориентирлары 

кҥрсҽтелгҽн.  

 ______________________________________________________________________  
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* 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пунктларда кҥрсҽтелгҽн документлар җир кишҽрлегенҽ хокук алу ҿчен 

кирҽкле документлар исемлеге мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында 

ҥтенеч бирҥче тарафыннан тҿзелҽ алмый, шул ук вакытта мҿрҽҗҽгать итҥче аларны җир 

кишҽрлегенҽ хокук алу турындагы гариза белҽн бергҽ тапшырырга хокуклы. 
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Кушымта №3 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 
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Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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 2 

019 елның 29 маендагы  
256 номерлы карарына кушымта  №19 

 

Җир кишәрлеген сатып алу турында карар чыгару буенча муниципаль  хезмәт 

күрсәтү  административ  регламенты 

1.Гомуми нигезләмәләр 
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ буенча муниципаль  

хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен 

билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –Палата). 

1.3.1. Палатаның 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

        18.06.2001чыккан    78-ФЗ номерлы «Җир тҿзелеше турында» Федераль законы 

(алга таба – Федераль закон №78-ФЗ) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 

25.06.2001, № 26, ст. 2582); 

24.07.2002 чыкан 101-ФЗ номерлы  «Авыл хуҗалыгы җирлҽре ҽйлҽнеше 

турында»  Федераль  законы (алга таба – Федераль  закон №101-ФЗ) (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы), 29.07.2002, №30, ст. 3018); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 

4179ст.); 

 «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 
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«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 хезмәт күрсәтү стандарты 
    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Җир кишҽрлеген сатып алу турында карар чыгару РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Җир кишҽрлеген сатып алу турында карар. 

2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат  

РФ ҖК  п.7 ст.39.15   

Палата тур. нигезлҽмҽ 

2 2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

 Гариза кергҽн кҿннҽн соң 13 эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган 

РФ ҖК п.7 ст.39.15   
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очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза;   

2) шҽхесне раслаучы  документлар; 

3)вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документлар   

(мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эш итсҽ); 

4)юридик затның   оештыру документлары  

кҥчермҽлҽре;  

5) хокук бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында 

теркҽлмҽгҽн булса, хокук билгелҽҥче    документлар 

кҥчермҽлҽре. 

    Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен гариза 

бланкын мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

     Гариза һҽм теркҽлҥче документлар мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның кайсы да булса берсе белҽн 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш йҿртҥче зат тарафыннан); 

почта аша җибҽрҥ. 

      Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кҿчҽйтелгҽн югары 

квалификацияле электрон култамга белҽн имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ гомумфайдаланыла 

РФ ҖК п.2 ст.39.15   
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торган мҽгълҥмати телекоммуникация челтҽре, шул 

исҽптҽн Интернет ТР МК ның 190 номерлы 

карарының 7 пункты  мҽгълҥмати- 

телекоммуникация челтҽре һҽм дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталы аша да 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар 

нигезендҽ зарур булган 

дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм 

бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тапшырырга хаклы 

документларның тулы 

исемлеге, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

РФ Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) күчемсез милек объектының тӛп 

характеристикалары һәм теркәлгән хокуклары 

турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан 

ӛземтә;  

2)Күчемсез мӛлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 

күчемсез милек объектына тӛп характеристикалар 

һәм теркәлгән хокуклар турында ӛземтә;   

3)   ЕГРЮЛ яисә    ЕГРИПтан мәгълүматлар. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга хокуклы булган 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе 

ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында тҽгаенлҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм бҥтҽн оешмалар карамагын-

дагы югарыда санап кителгҽн документларны талҽп 

итҥ тыела.  

Югарыда кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларны ҥз эченҽ 

алган документларны мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтмҽҥгҽ 

нигез булып тора алмый 

 

2.7. Аларны килештерҥ Килештерҥ талҽп ителми    
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(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигезлҽр 

каралмаган.   

 Баш тарту ҿчен нигез : 

1) гариза бирҥче тарафыннан гариза бирҥ бурычы 

белҽн йҿклҽнгҽн документлар тапшырылмаган яки 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   
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тапшырылган документларда тулы бу яки дҿрес 

булмаган мҽгълҥматлар; 

 2) Ведомствоара запроска муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен тиешле документлар булмавы турында 

дҽҥлҽт хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ органы яки 

ведомство астындагы орган җавабы, ҽгҽр мондый 

документ мҿрҽҗҽгат җитҥче инициативасы белҽн 

тапшырылмаган булса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ ҖК п.8 ст.39.15   

 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 
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биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең нвалидлар-

ны социаль яклау урындагы 

законнары нигезендҽ кҥрсҽ-

телгҽн объектларга инвалид-

лар ҿчен ҥтҥне тҽэмин итҥ-

гҽ, андый хезмҽтлҽрне кҥр-

сҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 
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муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 
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аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 



689 

 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҥз эченҽ тҥбҽндҽге процедураларныала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга җибҽрҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

  

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 2 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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. 

 

33.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе яки 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; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч 

кҽгазе); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу булмавын 

тикшерҥ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 
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тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

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

 Искҽрмҽлҽр булмаган очракта палата белгече башкара: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, палата 

белгече, документларны кабул итҥне алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

гаризанытеркҽҥ 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: палата рҽисенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган 

документлар. 

3.3. Палата рҽисе гаризаны карый һҽм аны 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар Формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (бина, корылма); 

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

3) ЕГРЮЛ дан мҽгълҥматлар 

Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин. 

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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып 

алына торган документлар (мҽгълҥмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен документ (мәгълүмат) булмавы турында хәбәрнамә (алга таба – кире кагу 

турында хәбәрнамә) юллыйлар. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ 

башкарыла: 

  

  Росреестр белгечлҽре җибҽрҽ торган документлар   (мҽгълҥматлар) буенча ҿч 

эш кҿненнҽн артмый; 
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башка поставщиклар буенча   -      ведомствоара гарызнамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: Палатага юлланган документ (мәгълүмат) яки кире 

кагу турында  мәгълүмат. 

  

 3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Белгеч кергҽн документлар нигезендҽ: 

Җир кишәрлеге бүлүне алдан килештерү буенча боерык  проекты   (алга таба  – 

боерык)  яки  кире кагу ҿчен  Регламентның 2.9 пунктындагы нигезлҽр булса, кире 

кагу турында сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, хҽбҽрнамҽ ҽзерли;  

Билгеләнгән тәртиптә  документ проекты әзерли; 

Ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ;  

боерык проектын яки кире кагу турында хат проектын имза Палата 

җитәкчесенә  юллый   (аның вәкаләтле вәкиленә). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар  бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Палата җитәкчесенә   (аның вәкаләтле вәкиленә) 

юлланган документ проекты . 

3.5.2. Палата Рҽисе боерыкка яки баш тарту турында хатка кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту 

турында хат. 

 3.5.3.   Палата Белгече:  

Боерык  яки баш тарту турында хатны терки; 

Гаризада күрсәтелгән ысул белән гариза бирүчегә   (аның вәкиленә)   

муниципаль  хезмәт нәтиҗәсе, боерык яки хатны алу   датасы һәм вакыты турында 

хәбәр итә.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документны   Палата 

җитәкчесе (аның вәкаләтле вәкиле ) имзалаган кӛнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: боерык яки баш тарту турында җибҽрелгҽн хат.  

3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҿхсҽт бирҥ яки 

бирҥдҽн баш тарту турында карар бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: 

карар бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн - ҽлеге Регламентның 3.5.3 

пунктчасында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе яки почта аша кире кагу турында хат җибҽрелде. 
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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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул 

куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар  ачыкланган-

нан 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 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту 

яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 
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(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн документлар-

ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ хаксыз 

яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире 

кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда яисҽ дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган документлар 

комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире кагуда 
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дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма 

хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл кылмавының) 

документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагуда 

кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 

ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма рҽвештҽ шул 

турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) 

карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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; 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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 

_____________________________________________ 
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 ________________________________________  
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

__________________________________________  
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, 

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

_____________________________________________________________ 

(почта адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

Җир кишәрлеген сатып алу турында гариза 

 

 

 ____ кв.м мҽйданлы җир кишҽрлеген сатып алырга рҿхсҽт бирҥегезне сорыйм.  

 Җир кишҽрлеге адресы:  ________________ муниципаль  районы, торак 

пункт____________________ , ________________ ур.,    _________ йорт.  Җирле 

ҥзидарҽ   органы боерыгы 20_____ел  № ________нигезендҽ  .    

Сорала торган җир кишҽрлеге кадастр  номеры: _________________:_______ 

яки сорала торган җир кишҽрлеге кадастр  исҽбендҽ тормаса,  җир кишҽрлеге 

урнашкан  кадастр кварталы кадастр  номеры __________:___________. 

Юридик затларга: ОГРН _____________________ 

                                        ИНН ______________________ 

Гаризага документларның тҥбҽндҽге кҥчермҽлҽре теркҽлҽ (сканкҥчермҽлҽре): 

1) шҽхесне раслаучы документлар (Паспорт); 

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен  раслаучы документлар (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эш итсҽ); 

3) юридик затның оештыру  документлары кҥчермҽлҽре 

4) хокук бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында теркҽлмҽгҽн булса, хокук 

билгелҽҥче    документлар кҥчермҽлҽре. 

Сораган очракта   кҥчермҽлҽрнең оригиналларын китерергҽ сҥз бирҽм. 

    
 

 
 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 
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Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

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



702 

 

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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №20 
 

Муниципаль  мөлкәт реестрыннан өземтә бирү  буенча муниципаль  хезмәт 

күрсәтү  административ  регламенты  

 

1. Гомуми нигезләмәләр  

       1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба 

– Регламент) кҥчемсез милек объектларына муниципаль милек реестрыннан ҿземтҽ 

бирҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.  

        1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга 

табамҿрҽҗҽгать итҥче).  

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) (РФ 

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

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында 

" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба131-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.));  

 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында" 2004 елның 28 июлендҽге 45-

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

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

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 
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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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Кҥчемсез милек объектларына муниципаль милек 

реестрыннан ҿземтҽ бирҥ 

  

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Кҥчемсез милек объектларына муниципаль милек 

реестрыннан ҿземтҽ (2 нче кушымта)  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында карар  

     РФ ГК, Палата турында 

нигезлҽмҽ; Реестр турында 

нигезлҽмҽ 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

   Гаризаны алганнан соң 12 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ. 

  

 

     РФ ҖК п.8 ст.39.29   
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2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафын-

нан тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри 

булган хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

ҿчен законнар һҽм башка 

норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле доку-

ментларның тулы исемлеге 

1) гариза;  

2) шҽхесне раслаучы документлар;  

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

 РФ ГК, Палата турында 

нигезлҽмҽ; 210-ФЗ номерлы 

Федераль закон 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы 

документларның тулы 

исемлеге, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ:  

1) кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары    

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ (бина, корылма)   

 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 

РФ ҖК; 

Палата турында нигезләмә 
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органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

1) Документларны тиешенчҽ тапшырмау;  

2) тапшырылган документларның ҽлеге 

регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве;  

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган 

документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның 

эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирҽ торган 

җитди хаталар бар; 
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2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган.  

Баш тарту ҿчен нигез:  

1) Гариза бирҥче тҽкъдим иткҽн документларда 

нинди дҽ булса мҽгълҥматлар булмау яки дҿрес 

булмаган мҽгълҥматлар булу 

2) ) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар 

тулы кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ 

тапшырылган гаризада һҽм (яки) 

документларда тулы булмаган һҽм (яисҽ) дҿрес 

булмаган мҽгълҥмат бар 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

   Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү 

таләп ителми. 
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 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 
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муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 
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2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 
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3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ 3.4.1.Палата белгече ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн 

хокуклар турында ҿземтҽ бирҥ турындагы запрос электрон формада җибҽрҽ).  

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 итҥчелҽр белгечлҽр соралган 
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документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр 

җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). Ҽлеге пункт белҽн 

билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм 

җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 

хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки 

оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

 Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ Палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ  

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ  

3.5.1. Палата белгече: гаризага теркҽлгҽн документларның эчтҽлеген тикшерҽ; 

соратып алына торган мҽгълҥматлар булуны билгели; муниципаль милек 

реестрыннан кҥчемсез милек объектларына (алга таба – ҿземтҽ) ҿземтҽ яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат ҽзерли (алга таба – баш 

тарту турында хат); билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм палата рҽисенҽ 

документ проектын җибҽрҽ.  

      Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар 

кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.           Процедураларның нҽтиҗҽсе: кҥчемсез 

милек объектларына муниципаль милек реестрыннан ҿземтҽ проекты.  

3.5.2. Палата рҽисе баш тарту турында ҿземтҽ яки хат яза һҽм палата белгеченҽ 

җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза кергҽн вакыттан алып 

ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган ҿземтҽ 

яки баш тарту турында хат.  

3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ  

3.6.1. Палата Белгече: ҿземтҽ яки баш тарту турында хат теркҽлҽ; мҿрҽҗҽгать 

итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, килештерҥдҽн баш тарту 

турында ҿземтҽ яки хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Палата рҽисе тарафыннан 

ҿземтҽ имзаланган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

 Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ.  

3.6.2. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) бирҽ яки почта аша ҿземтҽ 

яки баш тарту турында хат җибҽрҽ. Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган 

процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: мҿрҽҗҽгать итҥченең кулына бирҥ-15 минут 
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эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; хат белҽн почта 

җибҽрҥ-процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ ҽлеге Регламентның 3.5.2 

пунктчасында каралган.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн ҿземтҽ яки 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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 

3.8.2. 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 
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Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 
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в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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, 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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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1 нче кушымта 

 Кайбыч муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасына 

_____________________________________________________ 

(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, теркҽлҥ буенча 

яшҽҥ урыны телефон) 

 

 

 

  Күчемсез милек объектларына муниципаль милек реестрыннан өземтә бирү 

турында  

гариза 

Кҥчемсез милек объектларына муниципаль милек реестрыннан ҿземтҽ 

тапшыруыгызны сорыйм.  

Кҥчемсез милек объектының урнашу урыны: муниципаль район (шҽһҽр округы), 

торак пункт______________ур.___________ ________ йорт. 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:  

1) шҽхесне раслаучы документлар;  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн).  

___________________________         _________________________________      

__________________________________ 

             (дата)                                                              (имза)                                                               

(ФИАи) 
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Кушымта №2  
 

     

__________________________________ муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы  

Татарстан Республикасы __________________________ муниципаль районы муниципаль милек реестрыннан  

күчермә 
20__ елның      «__» ________ ______________   муниципаль районының муниципаль милек реестрында тҥбҽндҽге муниципаль милек урын 

алган:          
 

№
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ә
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р
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ы

 Наименование и 

характеристика объекта 

(номера и кол-во квартир, 

этажность, материал 

постройки и пр.) 
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ы

н
ы
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д
р
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ы
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данҽ  
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Мең 

сум гомуми 
файдал
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кертелг

ҽн 
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Кушымта №3 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 
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Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

_____________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №21 

 

Җир биләмәсен куллануга  даими (сроксыз) хокукны яки җир биләмәсен 

куллануның гомерлек мирас хокукын туктату турында карар кабул итү буенча 

муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  регламенты     

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) җир кишҽрлегеннҽн даими (срогы чиклҽнмҽгҽн) файдалану хокукын яки 

җир кишҽрлегеннҽн гомерлек мирас итеп файдалану хокукын туктату турында rарар 

кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:  

        Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

           Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн 25.10.2001 №136-ФЗ (алга таба – РФ 

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

«Җир тҿзелеше турында " 2001 елның 18 июнендҽге 78-ФЗ номерлы Федераль закон 

(алга таба-78-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 25.06.2001, 

№26, 2582 ст.);  

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында 

" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба131-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.));  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-

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

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

“Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽве турында» 2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ 

номерлы Федераль закон»; «Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларының ҥз кҿчлҽрен 

югалтуын тану турында " 2016 елның 3 июлендҽге 361-ФЗ номерлы Федераль закон 

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 
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  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 җибҽрелгҽн һҽм 

документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры 

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

хата), документлар нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы 

мҽгълҥматлар туры килмҽҥгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки 

арифметик хата).Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гариза 

белҽн 

индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥ параметрларын ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану 

хокукын туктату 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану 

яки җир кишҽрлегеннҽн гомерлек мирас итеп 

файдалану хокукын туктату турында боерык 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында карар 

  РФ ҖК 

п.8 ст.39.29   

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

Гариза теркҽлгҽннҽн соң 30 кҿннҽн артык тҥгел  

 

  

 РФ ҖК 53 ст. 4 п. 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

Физик затлар тҽкъдим итҽ:  

1) гариза;  

2) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан 

ҿчен);  

3) җиргҽ хокукны таныклаучы Документлар (ҽгҽр 

алар дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ 

 РФ ҖК 53 ст 5 
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мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

органнары яисҽ дҽҥлҽт органнары яисҽ җирле 

ҥзидарҽ органнары карамагында булмаган оешмалар 

карамагында булмаса);  

Юридик затлар катнаша:  

1) гариза;  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

3) тиешле юридик зат тҿзегҽн органның яисҽ гамҽлгҽ 

куючы орган исеменнҽн җир кишҽрлегеннҽн даими 

(сроксыз) файдалану хокукыннан баш тартуга бҥтҽн 

гамҽлдҽге бҥтҽн органның ризалыгын раслый торган 

Документ;  

4) җиргҽ хокукны таныклаучы Документлар (ҽгҽр 

алар дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ 

органнары яисҽ дҽҥлҽт органнары яисҽ җирле 

ҥзидарҽ органнары карамагында булмаган оешмалар 

карамагында булмаса) 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ:  

1) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар  

2) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында 

Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ, кҥчемсез мҿлкҽтнең 

бердҽм дҽҥлҽт реестрында мондый җир участогы 

турында мҽгълҥматлар булган очракта);  

3) җиргҽ хокукны раслаучы документлар, ҽ алар 

булмаган очракта - РФ ҖК 39.2 статьясында 

каралган дҽҥлҽт хакимияте башкарма органы яки 

җирле ҥзидарҽ органы карары кҥчермҽсе  

 РФ ҖК 53 ст 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

Килештерҥ талҽп ителми    
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тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең 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) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҥз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ 

һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында таныклаучы 

ведомствоара запроска дҽҥлҽт хакимияте органының, 

җирле ҥзидарҽ органының яисҽ оешманың ведомство 

карамагындагы органына җавап алуы 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 
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мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

ителми. 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 
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белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 
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3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

 1) кҥчемсез милек Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына (бина, 

корылма) тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ;  

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ);  

3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар;  
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Кҽгазьдҽ сорау бирҥ мҿмкин.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ 

кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн 

билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн 

биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ.   

 3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ.  

3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ: җир кишҽрлегеннҽн даими 

(срогы чиклҽнмҽгҽн) файдалану хокукын туктату яки җир кишҽрлегеннҽн 

гомерлек мирас итеп файдалану хокукын туктату турындагы карар проектын яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп баш тарту турында 

хат проектын ҽзерли; боерык проектын (файдалану хокукын туктату турында 

карар кабул ителгҽн очракта) яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат проектын рҽсмилҽштерҽ; билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ 

проектын килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ ашыра; Палата рҽисенҽ (затка, аларга 

вҽкилгҽ) имза бирҥдҽн баш тарту турында кҥрсҽтмҽ проектын яки хат проектын 

җибҽрҽ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата рҽисенҽ (вҽкалҽтле затка) имза салуга 

юнҽлдерелгҽн документ проекты.  

3.5.2. Рҽис (вҽкалҽтле зат) боерыкка яки баш тарту турында хатка кул куя. Боерык 

палата мҿһерен раслый. Имзаланган документ Палата белгеченҽ юллый.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проект раслау ҿчен документ 

кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган боерык яки җир кишҽрлеген бирҥдҽн баш 

тарту турында хат.  

3.5.3. Палата белгече: баш тарту турында боерыкны яки хатны терки; Палата 

белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, 
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рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм 

вакытын хҽбҽр итҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул куелган 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.      

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ.  

3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн 

кҥрсҽтмҽ бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: кҥрсҽтмҽ 

бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп туган 

кҿнендҽ; хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн-процедура тҽмамланганнан соң 

бер кҿн эчендҽ ҽлеге Регламентта. 3.5.3 пунктчасында каралган.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык яки кире кагу турында җибҽрелгҽн 

хат  

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. 
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3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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. 
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Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 
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субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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 
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маддҽсенең 1.3 ҿлеше белҽн тҽгаенлҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ йҿклҽнгҽн 

булса. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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/) 

http://www.gosuslugi.ru/
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файдаланып җибҽрелергҽ, шулай ук мҿрҽҗҽгать 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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

5.8. Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип табылу очрагында 
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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. 

5.10. 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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1 нче кушымта  
________________________________________________________  

(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 ______________________________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

 

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

 ______________________________________________________________ _  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 

 

 

Файдалану хокукын туктату турында  

гариза 

 

Җир участогыннан (тамга белҽн билгелҽп ҥтҥ ) файдалану хокукын 

туктатуыгызны сорыйм: 

_____ җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукы; 

_____ гомерлек мирас итеп җир кишҽрлеге алу хокукы 

 

Җир кишҽрлегенең кадастр номеры: ______________:___  

яки соралган җир участогы кадастр исҽбендҽ тормаса, җир кишҽрлеге 

булган кадастр кварталының кадастр номеры, __________:___.  

Җир кишҽрлегенең адресы: муниципаль районы (шҽһҽр округы), торак 

пункт____________________ур.________________ йорт_________ .  

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

 Физик затлар:  

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (граждан ҿчен);  

2) җиргҽ хокукны таныклаучы Документлар (ҽгҽр алар дҽҥлҽт хакимияте 

органнары, җирле ҥзидарҽ органнары яисҽ дҽҥлҽт органнары яисҽ җирле ҥзидарҽ 

органнары карамагында булмаган оешмалар карамагында булмаса).  

Юридик затлар:  

1) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

2) тиешле юридик зат тҿзегҽн органның яисҽ гамҽлгҽ куючы орган 

исеменнҽн җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукыннан баш тарту 

ҿчен бҥтҽн гамҽлдҽге бҥтҽн органның ризалыгын раслый торган документ;  

3) җиргҽ хокукны таныклаучы документлар (ҽгҽр алар дҽҥлҽт хакимияте 

органнары, җирле ҥзидарҽ органнары яисҽ дҽҥлҽт органнары яисҽ җирле ҥзидарҽ 

органнары карамагында булмаган оешмалар карамагында булмаса). 

 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында 

шҽхси мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), 

куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, 

шулай ук персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул 

Примечание [u3]:  
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итҥне дҽ кертеп) ҿчен мин тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн 

автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 

килешҥлҽрен раслыйм. Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим 

ителгҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк 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 дҿрес мҽгълҥматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________.  

______________ _________________ ( ________________)  

             (дата)               (имза)                      (Ф. И. А.и) 
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №22 

 

Муниципаль милектәге җир кишәрлеге  арендасы турындагы килешүгә 

үзгәрешләр кертү буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү  

 административ  регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген аукцион 

формасында ҥтҽ торган сатуларда арендага тапшыру буенча муниципаль  хезмҽт 

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

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 
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2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 

3822ст.)); 

«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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 

4179ст.)); 

   24.07.2002 чыккан   101-ФЗ номерлы (08.05.2009 ред.) "Авыл хуҗалыгы 

җирлҽре ҽйлҽнеше турында" Федераль  законы  (алга таба – ФЗ №101-) (РФ 

законнары җыелышы, 29.07.2002, № 30, ст. 3018); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 

03.08.2004); 

Татарстан Республикасы Җир кодексы белҽн 10.07.1998 №1736 (алга таба – ТР 

ЗК) (Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005); 

 15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеге  арендасы 

турындагы килешҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеге  

арендасы турындагы килешҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

турында Палата җитҽкчесе боерыгы (2 нче 

кушымта). 

2.  Аренда килешҥенҽ ҿстҽмҽ килешҥ   

3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

пп.4 п.1 ст.39.1 РФ ҖК 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥдҽ катнашучы оешмалар-

га мҿрҽҗҽгать итҥнең зарур-

лыгын исҽпкҽ алып, ҽгҽр 

туктату мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

  Гаризаны алганнан соң 11кҿн эчендҽ карар кабул 

итҥ. 

  Кҿтҥ срогы муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына 

керми 

 

   пп.9 п.4 ст.39.11 РФ ҖК 

п.16 ст.39.12 РФ ҖК 

п.20 ст.39.12 РФ ҖК 
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кҥрсҽтҥне туктату срогы 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза 

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре; 

3) юридик затның оештыру документлары.   

Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   

Электрон  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. 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ҿземтҽ); 

 Кҥчемсез милек объектының тҿп 

РФ ҖК; 

Палата   турында нигезлҽмҽ    
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һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

 ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар яки ЕГРИП  

Мҿрҽҗҽгать итҥче документларны алу һҽм бирҥ 

тҽртибе һҽм ысулын чын Регламентның 

2.5.пунктында билгелҽнгҽн формада бирҽ ала. Санап 

кителгҽн документларны, ҽгҽр алар дҽҥлҽт 

органнарында, җирле ҥзидарҽ органнарында һҽм 

башка оешмалар кҥрсҽтмҽсендҽ булган очракта, 

дҽгъвачыдан сорау тыела. Гариза бирҥчегҽ  хезмҽт 

кҥрсҽтҥ, мҿрҽжҽгать итҥче дҽгъва белдерҽ торган 

документларны ҥз эченҽ алган, югарыда кҥрсҽтелгҽн 

документларны бирмҽҥ, баш тартуга нигез була 

алмый. 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

Килештерҥ талҽп ителми    
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бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

 Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатуда нигез каралмаган. 

 Кире кагу ҿчен нигезлҽр:  

1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 

кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гари-

зада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

(яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

 2)  ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче тара-

фыннан ҥз инициативасы буенча тапшырылмаган 

булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында 

таныклаучы ведомствоара сорауга дҽҥлҽт хакимияте 

органының, җирле ҥзидарҽ органының яисҽ 

оешманың ведомство карамагындагы органына 

җавап алуы. 

РФ ҖК п.6 ст.39.15 
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 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 

биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен 
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итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

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 хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ, 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгенең 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 
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ераклашкан эш  

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 
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кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 
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(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче кушымтада 

кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 
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тапшырылырга мҿмкин. Ерактан торып эш урыннары исемлеге 7 нче кушымтада 

китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 
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1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (бина, корылма); 

2) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ хокук 

турында); 

3) ЕГРЮЛ дан яки ЕГРИП тан мҽгълҥматлар Кҽгазьдҽ сорау бирергҽ мҿмкин. 

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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив  хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1.   Палата белгече: 

Гаризага теркҽлгҽн     документлар эчтҽлеген тикшерҽ; 

 аренда килешҥенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ  яки   баш тарту турында карар ҽзерли; 

 билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра;  

документ проектын палата Рҽисе (вҽкалҽтле затка) имзаларга җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата Рҽисенҽ (затка, вҽкалҽтле затка) имза салуга 

юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.5.2. Палата Рҽисе боерыкка яки баш тарту турында хатка кул куя. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту турында 

хат. 

 3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ  

3.6.1.   Палата белгече: 

Боерык яки хатны терки; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, документларны 

рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында рҽсми боерык яки хат бирҥ датасын һҽм 

вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Бҥлек белгече документларына 

кул куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.6.2. Палата белгече: 

  аренда килешҥенҽ ҿстҽмҽ килешҥ  проекты (алга таба– килешҥ) ҽзерли;  

килешҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый; 

Палата җитҽкчесе имзалаган  килешҥне теркҽҥ  журналында терки. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар боерык Башком Җитҽкчесе 

раслаганнан соң ике кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган һҽм теркҽлгҽн килешҥ. 

3.6.3. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рәсмиләштерелгән 

боерыкны яки хатны кул куйдырып бирә.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар: 

Килешүне бирү  -  мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽч чират тҽртибендҽ  15 минут 

эчендҽ; 

Кире кагу турында хатны   почта аша юллау    -  ҽлеге Регламентның 3.5.2. 

подпунктында каралган процедуралар тҽмамланеганнан соң бер кҿн эчендҽ .  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган килешү яки 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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 
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3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки 

КФҤ аша бирелҽ. 

3.8.2. 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя 

яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-нан 

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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

4.1. 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; 
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3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 урынбаса-

ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакы-

тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту 
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яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн документлар-

ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ хаксыз 

яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире 

кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 
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в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире кагуда 

дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма 

хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл кылмавының) 

документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагуда 

кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 

ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма рҽвештҽ шул 

турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) 

карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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; 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 
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5.10.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   

______________________________________ 
муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 __________________________________________________ 

(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме,  

атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары,  

яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

__________________________________________________  

(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма,  

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

(почта адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

 

 

Җир кишҽрлеге  арендасы турындагы килешҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында 

ГАРИЗА 

 Җир кишҽрлеге  арендасы турындагы килешҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне 

сорыйм.     

  ____________  __________ номерлы килешҥ. 

Тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ  (ниндилҽр булуын кҥрсҽтергҽ) 

_______________________  ______________________________________. 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:  

  1) Шҽхесне раслаучы документлар; 

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документлар (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эш итсҽ); 

3)   юридик затның оештыру документлары кҥчермҽлҽре. 

Запрос булганда сканерланган документларның оригиналларын бирҥне вҽгъдҽ итҽм.  

________________  _____________________ ____________________________ 

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

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №23 

 

Затларны җир кишәрлекләрен милеккә бушлай алу хокукына ия затлар 

исемлегенә кертү      буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү   

административ  регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) затларны җир кишҽрлеклҽрен милеккҽ бушлай алу хокукына ия 

затлар исемлегенҽ кертҥ буенча муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ  стандартын һҽм 

тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ).  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 
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2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 

3822ст.)); 

«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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 

4179ст.)); 

 «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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Татарстан Республикасы Җир кодексы белҽн 10.07.1998 №1736 (алга таба – ТР 

ЗК) (Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005); 

  Татарстан Республикасы җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре  Министрлыгының       

25.12.2006 чыккан   3008-р номерлы «Дҽҥлҽт мҿлкҽтендҽ һҽм муниципаль  район 

муниципаль  милкендҽ булган  җир кишҽрлеклҽрен бирҥ   документлары  тҽртибен  

раслау турында» боерыгы (алга таба- 3008-р номерлы боерык); 

 

 15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 арифметик хата яки башка шундый хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гариза белҽн 

индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яисҽ 

реконструкциялҽҥ параметрларын ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеге  арендасы 

турындагы килешҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

 ТР  ҖК 32.1 ст. 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1.Җир кишҽрлеклҽрен милеккҽ бушлай алу 

хокукына ия затлар исемлегенҽ кертҥ   турында   

боерык .  

2. Җир кишҽрлеген ҿлешле милеккҽ бирҥ турында   

боерык.   

3. Җир кишҽрлеген милеккҽ бушлай бирҥ 

килешҥе. 

4.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

ТР  ҖК 32.1 ст. 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥдҽ катнашучы оешмалар-

га мҿрҽҗҽгать итҥнең зарур-

лыгын исҽпкҽ алып, ҽгҽр 

туктату мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

  Гаризаны алганнан соң 7кҿн эчендҽ исемлеккҽ 

кертҥ турында карар кабул итҥ. 

Җир кишҽрлеген бирҥ исемлеккҽ кертелгҽннҽн соң 

бер ел эчендҽ башкарыла. 

  Кҿтҥ срогы муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына 

керми 
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кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза 

2)  мҿрҽҗҽгать итҥченең    паспорт кҥчермҽсе;  

3) мҿрҽҗҽгать итҥченең    тормыш иптҽшенең 

паспорт кҥчермҽсе  (ҽгҽр алар никахлы булса); 

4) балаларның туу тур.  таныклык кҥчермҽлҽре; 

5) баланы уллыкка алу тур. суд карары (баланың 

туу тур.таныклыгында уллыкка алучылар ҽти-ҽнисе 

итеп язылган очракта); 

6)   опека һҽм    попечительлек  органының опекун  

һҽм попечитель билгелҽҥ  турында     акты кҥчермҽсе 

(  опека яки попечительлек билгелҽнгҽн очракта); 

7) опека һҽм    попечительлек  башкару тур.килешҥ 

кҥчермҽсе   (опека һҽм    попечительлек  килешҥ 

нигезендҽ башкарылса); 

8)  14 яше җитмҽгҽн гаилҽ ҽгъзаларының яшҽҥ 

урыны буекнча теркҽлҥ таныклыгы кҥчермҽлҽре;   

9) хокук бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек  

реестрында теркҽлмҽгҽн булса, хокук билгелҽҥче 

документ кҥчермҽлҽре. 

Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   

Электрон  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); 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 
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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. 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ҿземтҽ); 

 Кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ). 

 Мҿрҽҗҽгать итҥче документларны алу һҽм бирҥ 

тҽртибе һҽм ысулын чын Регламентның 

2.5.пунктында билгелҽнгҽн формада бирҽ ала. Санап 

кителгҽн документларны, ҽгҽр алар дҽҥлҽт 

органнарында, җирле ҥзидарҽ органнарында һҽм 

башка оешмалар кҥрсҽтмҽсендҽ булган очракта, 

дҽгъвачыдан сорау тыела. Гариза бирҥчегҽ  хезмҽт 

кҥрсҽтҥ, мҿрҽжҽгать итҥче дҽгъва белдерҽ торган 

документларны ҥз эченҽ алган, югарыда кҥрсҽтелгҽн 

документларны бирмҽҥ, баш тартуга нигез була 

алмый. 

РФ ҖК; 

Палата   турында нигезлҽмҽ    

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

Килештерҥ талҽп ителми    
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кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

 Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатуда нигез каралмаган. 

 Кире кагу ҿчен нигезлҽр:  

1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 

кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гари-

зада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

(яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

 2) аналык хокукларыннан азат итҥ, уллыкка алуны 

РФ ҖК п.6 ст.39.15 
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кире кагу, гариза бирелгҽннҽн соң мҿрҽҗҽгать итҥче 

балаларына карата   опека һҽм   попечительлек 

туктатылу;   

3)   Татарстан Республикасы Җир кодексының  32-

1 ст. нигезендҽ җир алу хокукы алдан кулланылган; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган 

документлар  аның шҽхси тҿзелеш алып бару, шҽхси 

ярдҽмче хуҗалык, бакчачылык алып бару  ҿчен җир 

кишҽрлеге алу хокукын расламый.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  
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кӛтүнең максималь срогы 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм аларның дҽвамлылыгы, 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 
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муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ, 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгенең 

ераклашкан эш  

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 
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-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 
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дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче кушымтада 

кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 
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тапшырылырга мҿмкин. Ерактан торып эш урыннары исемлеге 7 нче кушымтада 

китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 
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1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп   

теркҽлгҽн хокуклар һҽм  алар белҽн сделкалар турында ҿземтҽ (кҥчемсез милек 

объектына башкаларга да җиткерергҽ ярый торган хокуклар) (бина, корылмага 

хокуклар); 

2)   кҥчемсез милек объектының кадастр паспортыннан  ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ 

хокук турында); 

  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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив  хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1.   Палата белгече: 

Татарстан Республикасы Җир кодексының  32-1 ст. нигезендҽ җир алу хокукы 

булган   гражданнар исемлегенҽ кертҥ яки   муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн кире кагу 

турында карар кабул итҽ; 

  процедурасын гамҽлгҽ ашыра;  

документ проектын палата Рҽисе (вҽкалҽтле затка) имзаларга җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата Рҽисенҽ (затка, вҽкалҽтле затка) имза салуга 

юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.5.2. Палата Рҽисе җир алу хокукы булган   гражданнар исемлегенҽ кертҥ яки   

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн кире кагу турында боерыкка яки баш тарту турында 

хатка кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш тарту турында 

хат. 

3.5.3.  Палата белгече: 

Боерык яки хатны терки. Чираттагылар исемлегенә куелган очракта 

мӛрәҗәгать итүчегә   уникаль  исәп номеры бирә. 

      Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр 

итҽ.  

Кире кагу турында хатны  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ   почта яки     электрон  адрес 

почтасына юллый. 

             Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документны имзалау 

кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

             Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

 3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ  

3.6.1.   Палата белгече: 

Боерык яки хатны терки; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, документларны 

рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында рҽсми боерык яки хат бирҥ датасын һҽм 

вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Бҥлек белгече документ-ларына 

кул куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.6.2. Палата белгече: 

  аренда килешҥенҽ ҿстҽмҽ килешҥ  проекты (алга таба– килешҥ) ҽзерли;  

килешҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый; 

Палата җитҽкчесе имзалаган  килешҥне теркҽҥ  журналында терки. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар боерык Башком Җитҽкчесе 

раслаганнан соң ике кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган һҽм теркҽлгҽн килешҥ. 

3.6.3. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рәсмиләштерелгән 

боерыкны яки хатны кул куйдырып бирә.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар: 

Килешүне бирү  -  мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽч чират тҽртибендҽ  15 минут 

эчендҽ; 

Кире кагу турында хатны   почта аша юллау    -  ҽлеге Регламентның 3.5.2. 

подпунктында каралган процедуралар тҽмамланеганнан соң бер кҿн эчендҽ .  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган килешү яки хат.     

  3.6. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
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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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) техник 

хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн документ 

алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ 

тоту гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ 
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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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 урынбаса-

ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакы-

тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту 
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яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн документлар-

ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ хаксыз 

яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире 

кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 
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в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире кагуда 

дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма 

хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл кылмавының) 

документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагуда 

кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 

ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма рҽвештҽ шул 

турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) 

карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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; 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 
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5.10.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  

 

______________________________________ 
муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 __________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме,  

атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары,  

яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ) 

__________________________________________________  

  

(почта адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

Җир кишҽрлеклҽрен милеккҽ бушлай алу хокукына ия затлар исемлегенҽ кертҥ,   

җир кишҽрлеген ҿлешле милеккҽ бушлай бирҥ турында   гариза   

  

 

 Татарстан Республикасы Җир кодексының  321 ст. нигезендҽ мине җир 

кишҽрлеклҽрен милеккҽ бушлай алу хокукына ия затлар исемлегенҽ кертҥегезне һҽм 

җир кишҽрлеген ҿлешле милеккҽ бушлай бирҥегезне сорыйм. 

   Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:  

  1) мҿрҽҗҽгать итҥченең    паспорт кҥчермҽсе;  

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең    тормыш иптҽшенең паспорт кҥчермҽсе  (ҽгҽр алар 

никахлы булса); 

3) балаларның туу тур.  таныклык кҥчермҽлҽре; 

4) баланы уллыкка алу тур. суд карары (баланың туу тур.таныклыгында уллыкка 

алучылар ҽти-ҽнисе итеп язылган очракта); 

5)   опека һҽм    попечительлек  органының опекун  һҽм попечитель билгелҽҥ  

турында     акты кҥчермҽсе (  опека яки попечительлек билгелҽнгҽн очракта); 

6) опека һҽм    попечительлек  башкару тур.килешҥ кҥчермҽсе   (опека һҽм    

попечительлек  килешҥ нигезендҽ башкарылса); 

7)  14 яше җитмҽгҽн гаилҽ ҽгъзаларының яшҽҥ урыны буекнча теркҽлҥ таныклыгы 

кҥчермҽлҽре;   

8) хокук бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек  реестрында теркҽлмҽгҽн булса, хокук 

билгелҽҥче документ кҥчермҽлҽре. 

 

      Запрос булганда сканерланган документларның оригиналларын бирҥне вҽгъдҽ 

итҽм.  

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  № 24 

 

Муниципаль милектә булган су объектлары һәм (яки) аларның бер өлешен 

куллануга тапшыру турында кабул ителгән  карарны бирү   буенча 

муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) булган су объектлары һҽм (яки) аларның бер ҿлешен куллануга 

тапшыру турында кабул ителгҽн  карарны бирҥ   буенча муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ  

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

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 
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2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Су кодексы Россия Федерациясе   03.06.2006 №74-ФЗ; 

Федераль  законы   10.01.2002 чыккан 7-ФЗ номерлы «Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне 

саклау турында» (алга таба – Федераль  закон №7-ФЗ); 

 «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 

3822ст.)); 

«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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 

4179ст.)); 

    Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең    30.12.2006 чыккан   844 номерлы «О 

порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование» карары; 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең    28.04.2007 чыккан 253 номерлы  «Дҽҥлҽт 

су  реестрын алып бару турында» карары; 

Россия Федерациясе табигый ресурслар   Министрлыгының 14.03.2007 чыккан   

56номерлы « Су объектын куллануга тапшыру турында карарның типик формасын 

раслау турында» приказы; 

Россия Федерациясе табигый ресурслар   Министрлыгының 22.08.2007 чыккан 

216номерлы  «Дҽҥлҽт су  реестрында су куллану килешҥлҽрен, су объектын 

куллануга тапшыру турында карарларны, су объектын куллану килешҥлҽренең 

башка затларга кҥчҥе, мондый килешҥлҽрне ҿзҥ турында килешҥлҽрне 

рҽсмилҽштерҥ кагыйдҽлҽрен раслау турында» приказы; 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
consultantplus://offline/ref=331A95F7673ADE18E0B283BEF2AFB9D3FAD1A1703B2EBDD78DF52D9DEBBC88FF440F3442012CD095J0oAI
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=39e18fbb-9a65-4c81-9edc-e24e33dc8294
consultantplus://offline/ref=331A95F7673ADE18E0B283BEF2AFB9D3FADEA2713A25BDD78DF52D9DEBJBoCI
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   «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " Татарстан 

Республикасының  2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы законы (алга таба – 

45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-

156, 03.08.2004); 

Татарстан Республикасы Җир кодексы белҽн 10.07.1998 №1736 (алга таба – ТР 

ЗК) (Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005); 

 15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

1) акватория – табигый, ясалма, шартлы сулык чиклҽрендҽге су   

пространствосы; 

2) су ресурслары – су объектларындагы кулланыла торган яки кулланылырга 

мҿмкин булган  ҿске һҽм җир асты сулары; 

3) су объекты –даими яки вакытлыча су булуы белҽн су  режимы билгелҽре 

һҽм  характерлы   формаларына ия табигый  яки ясалма   сулык, су агымы яки башка     

объект;   

4) су режимы - су объектында вакыт белҽн су дҽрҽҗҽсе, су куллану   кҥлҽме;    

5) су бҥлҥ - су объектларына телҽсҽ нинди су    агызу  , шул исҽптҽн агып 

җыела торган һҽм    (яки) дренаж сулар; 

6) су кулланучы - су объекты куллану  хокукы бирелгҽн физик зат яки   

юридик зат; 

7) су куллану – су белҽн тҽэмин итҥ   системасыннан су куллану; 

8) су белҽн тҽэмин итҥ - су кулланучыларга  ҿске һҽм җир асты суларын 

тиешле микъдарда һҽм  су объектларындагы суның максатчан кҥрсҽткечлҽре    

нигезендҽ  су бирҥ;   

9) су хуҗалыгы кишҽрлеге – су ресурсларын алу  лимитлары,  су объектын 

куллануның  башка   параметрларын билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽ торган һҽм 

характеристикаларга  ия  су  бассейны ҿлеше; 

10) дренаж  сулары - су объектларына су агызу дренаж корылмалар ярдҽмендҽ 

башкарыла торган сулар; 

11) су объектларын куллану (су куллану) - су объектларын  Россия   

Федерациясе , Россия   Федерациясе субъектлары, муниципаль берҽмлеклҽр, физик 
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затлар, юридик затлар мҽнфҽгатьлҽрен канҽгатьлҽндерҥ ҿчен тҿрле ысуллар белҽн 

куллану; 

12) суны тулысынча тотып бетерҽ язу    - ҿске һҽм җир асты суларын даими 

киметҥ, сыйфатын начарайту; 

13) суларның негатив тҽэсире  - су объектларын су басу, су астында калуы, 

ярларының ишелҥе сазлыклану һ.б.,  билгеле территориялҽр һҽм  объектларга башка  

негатив тҽэсир; 

14) су объектларын саклау- су объектларын саклау һҽм торгызуга юнҽлтелгҽн 

чаралар системасы; 

15) су бассейны – ҿске сулары ҥзара бҽйлҽнгҽн сулыклар аша диңгез 

якикҥллҽргҽ агызыла торган территория; 

16) агып җыела торган сулар – суларын су объектларына агызу кулланганнан 

соң яки пычранган   территориялҽрдҽн башкарыла торган сулыклар. 

Ҿске су объектлары: 

1) диңгезлҽр яки аларның ҿлешлҽре (бугазлар, култыклар, шул исҽптҽн 

бухталар, лиманнар һ.б.); 

2) су агынтысы (елга, инеш, каналлар); 

3) сулыклар  (кҥл, буа, су кертелгҽн карьерлар, сусаклагычлар); 

4) сазлыклар; 

5)җир асты суларының табигый чыгу урыннары (чишмҽлҽр, гейзерлар); 

6) бозлыклар, карлыклар. 

«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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 

 

 

 



817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



818 

 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

Муниципаль милектҽ булган су объектлары һҽм 

(яки) аларның бер ҿлешен куллануга тапшыру 

турында кабул ителгҽн  карарны бирҥ    

РФ СуК  

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Муниципаль милектҽ булган су объектлары һҽм 

(яки) аларның бер ҿлешен куллануга тапшыру 

турында кабул ителгҽн  карарны бирҥ. 

2.  Яңа килешҥ  тҿзҥ 

3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

  

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥдҽ катнашучы оешмалар-

га мҿрҽҗҽгать итҥнең зарур-

лыгын исҽпкҽ алып, ҽгҽр 

туктату мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

  Гаризаны алганнан соң 8кҿн эчендҽ карар кабул 

итҥ. Ҥзгҽрешлҽр кертҥ 3 кҿн. 

  Кҿтҥ срогы муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына 

керми 

 

 РФ СуК  
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кҥрсҽтҥне туктату срогы 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза 

  (кушымта №1);  

  Документ кҥчермҽлҽре теркҽлҽ : 

1-2) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы 

документлар һҽм гариза бирҥче вҽкиле биргҽн 

очракта, мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ кҥчермҽлҽре; 

3)  гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле су чыганакларын 

һҽм кҥлҽмен кҥрсҽтеп,   мҿрҽҗҽгать итҥче фаразлый 

торган су хуҗалыгы чаралары; 

4) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан кҥчемсез милек объектына  хокуклар 

турында Ҿземтҽ (  причаллар тҿхегҽн очракта); 

5)   су объектындагы су сыйфатын тикшерҥ ҿчен 

контроль -ҥлчҽҥ аппаратурасы булу турында 

мҽгълҥматлар; 

6) су объектын куллануның график   формадагы 

материаллары; 

7)   персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ  

ризалык   ( физик затлар ҿчен). 

Җыела торган һҽм  дренаж   сулар агызу ҿчен 

ҿстҽмҽ: 

8) Җыела торган һҽм  дренаж   сулар агызуның 

дҽлилле исҽбе  һҽм һҽр агызу очрагына кҥрсҽткечлҽр; 

9) Җыела торган суларны  квартал саен агызу   

графигы; 

РФ СуК  
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10)  Җыела торган һҽм  дренаж   суларның   

сыйфатын тикшерҥ ҿчен контроль -ҥлчҽҥ 

аппаратурасы булу турында мҽгълҥматлар; 

11) Җыела торган һҽм  дренаж   суларны агызуның 

фаразлана торган урыннары тур. график  

материаллар. 

  Причаллар, судно кҥтҽрҥче һҽм   ремонтлаучы 

корылмалар  тҿзҥ; ҿске сулар белҽн капланган 

урыннарда  стационар  һҽм (яки) йҿзмҽ 

платформалар, ясалма утраулар булдыру; 

строительства гидротехник корылмалар, кҥперлҽр 

тҿзҥ, шулай ук су асты һҽм җир асиы чыгу 

урыннары,   трубопроводлар, су асты элемтҽ   

линиялҽре, башка линияле   объектлар тҿзҥ су    

объектлары тҿбен һҽм ярларын  ҥзгҽртҥ белҽн бҽйле 

булса, ҿстҽмҽ: 

12) кҥрсҽтелгҽн корылмаларның  техник параметр-

лары турында мҽгълҥматлар; 

13)    проект -смета документациясен раслау тур. 

документ кҥчермҽсе.     

Файдалы казылмалар эзлҽҥ һҽм алу белҽн бҽйле 

эшлҽрг ҿчен ҿстҽмҽ: 

14) җирне куллануга лицензия. 

Авыл хуҗалыгы җирлҽрен, (шул исҽптҽн болын 

һҽм кҿтҥлеклҽрне)сугару ҿчен су алганда ҿстҽмҽ   : 

15) су объектыннан су алуның дҽлилле исҽбе; 

16) суларның   кҥлҽмен билгелҽҥ ҿчен контроль -

ҥлчҽҥ аппаратурасы булу турында мҽгълҥматлар; 
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17) су алу корылмаларының   техник  

параметрлары һҽм   суга балык һ.б.    биологик   

ресурслар элҽгҥне булдырмау турында мҽгълҥматлар 

яки  проект -смета документациясен раслау тур  

документ  кҥчермҽсе. 

Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   

Электрон  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. 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) җир кишҽрлеге арендасы килешҥе ( проектлау 

периодына резервлау акты яки  резервлау акты 

рҽсмилҽштерҥ тур. белешмҽ-хат); 

2) җир кишшрлеге кҥчҥ тур. карар (арендага 

бирҥ); 

3)   юридик затларның Бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан ҿземтҽ; 

4) шҽхси эшмҽкҽрлҽр Бердҽм дҽҥлҽт 

РФ СуК; 

Палата   турында нигезлҽмҽ    
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шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

реестрыннан ҿземтҽ; 

5) Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ҿземтҽ); 

6)  дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе һҽм 

аны раслау акты тур мҽгълҥматлар (Россия Федера-

циясе канунчылыгында каралган очракларда). 

  Мҿрҽҗҽгать итҥче документларны алу һҽм бирҥ 

тҽртибе һҽм ысулын чын Регламентның 

2.5.пунктында билгелҽнгҽн формада бирҽ ала. Санап 

кителгҽн документларны, ҽгҽр алар дҽҥлҽт 

органнарында, җирле ҥзидарҽ органнарында һҽм 

башка оешмалар кҥрсҽтмҽсендҽ булган очракта, 

дҽгъвачыдан сорау тыела. Гариза бирҥчегҽ  хезмҽт 

кҥрсҽтҥ, мҿрҽжҽгать итҥче дҽгъва белдерҽ торган 

документларны ҥз эченҽ алган, югарыда кҥрсҽтелгҽн 

документларны бирмҽҥ, баш тартуга нигез була 

алмый. 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

    Татарстан Республикасы буенча  Тҥбҽн Идел   

Бассейны  су идарҽсенең су ресурслары бҥлеге    

Россия Федерациясе    

табигый  ресурслар 

Министрлыгының  22.08.2007 

№216 Приказы 
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ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

 Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатуда нигез каралмаган. 

 Кире кагу ҿчен нигезлҽр:  

1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 

кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гари-

зада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

(яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

 2)мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе 

канунчылыгында каралган су объектларыннан 

куллану хокукы бирҥ талҽплҽргҽ туры килми;       

3) су объектларыннан куллануның соралган тҿре 

мҿмкин тҥгел, шул су куллану  лимитыннан, 

квотадан чыгу белҽн бҽйле;   

4. Гаризада кҥрсҽтелгҽн су  объекты яки аның 
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ҿлеше аерымланган куллануга бирелгҽн. 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 

янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 
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кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

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 хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ, 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 
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кҥпфункцияле ҥзҽгенең 

ераклашкан эш  

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 
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хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 
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дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 
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3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) җир кишҽрлеге арендасы килешҥе ( проектлау периодына резервлау акты 

яки  резервлау акты рҽсмилҽштерҥ тур. белешмҽ-хат); 

2) җир кишшрлеге кҥчҥ тур. карар (арендага бирҥ); 

3)   юридик затларның Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ; 

4) шҽхси эшмҽкҽрлҽр Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ; 

5) Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ); 
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6)  дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе һҽм аны раслау акты тур 

мҽгълҥматлар (Россия Федерациясе канунчылыгында каралган очракларда). 

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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив  хокукый 

актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос 

кергҽн кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1.   Палата белгече: 

Гаризага теркҽлгҽн     документлар эчтҽлеген тикшерҽ; 

 Мҿрҽҗҽгатьне канҽгатьлҽндерҥ  яки   баш тарту турында карар ҽзерли; 

 билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ  (вҽкалҽтле затка) имзаларга 

җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ  (затка, вҽкалҽтле 

затка) имза салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитҽкчесе   боерыкка яки баш тарту турында хатка кул 

куя, мҿхер белҽн раслый. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Палатага теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн боерык яки баш 

тарту турында хат. 

 3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ  

3.6.1.   Палата белгече: 
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Боерык яки хатны терки; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, 

документларны рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында рҽсми боерык яки хат бирҥ 

датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Бҥлек белгече документ-

ларына кул куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.6.2. Палата белгече: 

   мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ)  выдает кул куйдырып боерык яки 

хатны тапшыра.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар: 

Килешүне бирү  -  мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽч чират тҽртибендҽ  15 минут 

эчендҽ; 

Кире кагу турында хатны   почта аша юллау    -  ҽлеге Регламентның 3.5.2. 

подпунктында каралган процедуралар тҽмамланеганнан соң бер кҿн эчендҽ .  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган килешү яки 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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 

3.8.2. 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. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: палата белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн 

шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта 

аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-

нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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. 
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Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 
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субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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 
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маддҽсенең 1.3 ҿлеше белҽн тҽгаенлҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ йҿклҽнгҽн 

булса. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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/) 

http://www.gosuslugi.ru/
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файдаланып җибҽрелергҽ, шулай ук мҿрҽҗҽгать 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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

5.8. Шикаятьнең канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип табылу очрагында 
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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. 

5.10.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 

 

   

(муниципаль берәмлек җирле үзидарә органы исеме) 

 
  

 

ГАРИЗА 
 

 __________________________________________________________________ 

(юридик затның  фамилиясе, исеме,  

атасының исеме) 

 

 (устав, положение, башка) _____________________ нигезендҽ гамҽлдҽ булган 

                                                   ( документ тҿрен кҥрсҽтергҽ) 

  ___________________________________________________ 

(юридик зат кем тараф һҽм кайчан  теркҽлгҽн) 

 Урнашу урыны (юридик  адрес) 

__________________________________________________________________Банк  

реквизитлары __________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

(вазыйфа, вҽкил, Ф.И.А.и тулысынча) 

 Туган кҿне _________________________________________________________ 

 паспорт сериясе _________№_______________ подразделение коды   

 __________________________________________________________________  

(шҽхесне раслаучы башка документ) 

 выдан "___"_______________е.___________________________________________ 

(кем  тарафыннан, кайчан бирелгҽн) 

 Яшҽҥ адресы   ______________________________________________________ 

(даими яшҽҥ урыны тулысынча) 

 Контакт  телефоны  ___________,   юридик зат исеменнҽн ышанычнамҽсез эш 

итҥче : 

  ______________________________________________________ 

  

 Ышанычнамҽ буенча    _____________________________ 

(нотариус Ф.И.А.и, округы) 

 "___"_______________ел, реестрдагы номер   ________________ 

 Башка нигезлҽр буенча 

____________________________________________________ 

(документ исеме һҽм реквизитлары) 

   

 __________________________________________________________________ 

куллануга бирҥегезне сорыйм. 

(  су объекты атамасы) 

______________________________________________________________________
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_ 

(су объекты урнашу урыны (географик   координаталары  , площадь акватория 

мҽйданы   ) 

 

______________________________________________________________________

_(куллану тҿре  , максаты һҽм  срогы) 

  
┌───┐ 

│   │ Җыела торган һҽм  дренаж   сулар агызу ҿчен 
├───┤ 

│   │ Причаллар, судно кҥтҽрҥче һҽм   ремонтлаучы корылмалар  тҿзҥ    

├───┤; ҿске сулар белҽн капланган урыннарда  стационар  һҽм (яки) йҿзмҽ                                 

             платформалар, ясалма утраулар булдыру; 
│   │   

│   │ гидротехник корылмалар, кҥперлҽр тҿзҥ, шулай ук су асты һҽм җир       

           асты чыгу урыннары,   трубопроводлар,  

│   │ су асты элемтҽ   линиялҽре,  

            башка линияле   объектлар тҿзҥ      
├───┤ 

│   │файдалы казылмалар эзләү һәм алу   
├───┤ 

│   │су астына тҿшеп шартлату, казу эшлҽре башкару    
├───┤ 

│   │баткан судноларны кҥтҽрҥ 
├───┤ 

│   │агачны салларда агызу   
├───┤ 

│   │ Авыл хуҗалыгы җирлҽрен, (шул исҽптҽн болын һҽм                     

           кҿтҥлеклҽрне)сугару   

│   │ балалар,  ветераннар, олы яшьтҽге гражданнар, инвалидлар ялын   

            оештыру 
└───┘ 

өчен.  

  "___"_____________20__е.   "___"_____________20__е. кадҽр. 

  

 Гаризада кҥрсҽтелгҽн   документлар һҽм мҽгълҥматлар дҿрес.   

   Документлар тапшыру тур  расписканы алдым. 

 "____" _______________20___е.____сҽг.____мин. 

  ________________________________ /  

       (имза)                 

___________________________ / 

 (  Ф.И.А.и  тулысынча) 

  

  Керҽ торган документларны исҽпкҽ алу таблицасында  номер _____ 
 

Гаризага (ҥтенечнамҽгҽ) тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

2
км
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1) мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслаучы документлар кҥчермҽлҽре - 

физик зат, яисҽ индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ 

яки юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ;  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

3)гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле су чыганакларын һҽм кҥлҽмен 

кҥрсҽтеп,   мҿрҽҗҽгать итҥче фаразлый торган су хуҗалыгы чаралары; 

4)Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына  

хокуклар турында Ҿземтҽ (  причаллар тҿхегҽн очракта); 

5)  су объектындагы су сыйфатын тикшерҥ ҿчен контроль -ҥлчҽҥ аппаратурасы 

булу турында мҽгълҥматлар; 

6) су объектын куллануның график   формадагы материаллары; 

7)   персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ  ризалык   ( физик затлар ҿчен). 

Җыела торган һҽм  дренаж   сулар агызу ҿчен ҿстҽмҽ: 

8) Җыела торган һҽм  дренаж   сулар агызуның дҽлилле исҽбе  һҽм һҽр агызу 

очрагына кҥрсҽткечлҽр; 

9) Җыела торган суларны  квартал саен агызу   графигы; 

10)  Җыела торган һҽм  дренаж   суларның   сыйфатын тикшерҥ ҿчен контроль -

ҥлчҽҥ аппаратурасы булу турында мҽгълҥматлар; 

11) Җыела торган һҽм  дренаж   суларны агызуның фаразлана торган урыннары 

тур. график  материаллар. 

  Причаллар, судно кҥтҽрҥче һҽм   ремонтлаучы корылмалар  тҿзҥ; ҿске сулар 

белҽн капланган урыннарда  стационар  һҽм (яки) йҿзмҽ платформалар, ясалма 

утраулар булдыру; строительства гидротехник корылмалар, кҥперлҽр тҿзҥ, шулай 

ук су асты һҽм җир асиы чыгу урыннары,   трубопроводлар, су асты элемтҽ   

линиялҽре, башка линияле   объектлар тҿзҥ су    объектлары тҿбен һҽм ярларын  

ҥзгҽртҥ белҽн бҽйле булса, ҿстҽмҽ: 

12) кҥрсҽтелгҽн корылмаларның  техник параметр-лары турында мҽгълҥматлар; 

13)    проект -смета документациясен раслау тур. документ кҥчермҽсе.     

Файдалы казылмалар эзлҽҥ һҽм алу белҽн бҽйле эшлҽрг ҿчен ҿстҽмҽ: 

14) җирне куллануга лицензия. 

Авыл хуҗалыгы җирлҽрен, (шул исҽптҽн болын һҽм кҿтҥлеклҽрне)сугару ҿчен 

су алганда ҿстҽмҽ   : 

15) су объектыннан су алуның дҽлилле исҽбе; 

16) суларның   кҥлҽмен билгелҽҥ ҿчен контроль -ҥлчҽҥ аппаратурасы булу 

турында мҽгълҥматлар; 

17) су алу корылмаларының   техник  параметрлары һҽм   суга балык һ.б.    

биологик   ресурслар элҽгҥне булдырмау турында мҽгълҥматлар яки  проект -

смета документациясен раслау тур  документ  кҥчермҽсе. 
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 
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Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №25 
 
 

Шҽхси яки   муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген (авыл хуҗалыгы 

җирлҽреннҽн тыш)  бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында карар чыгару   

буенча муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ  административ  регламенты     

1. Гомуми нигезләмәләр  

 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) шҽхси яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бер категориядҽн 

икенче категориягҽ кҥчерҥ турында Карар кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽн тыш).  

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

бирҥче).  

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) (РФ 

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

Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн 25.10.2001 №136-ФЗ (алга таба – РФ ҖК) 

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

«Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында " 21.12.2004 

елдагы 172-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-172-ФЗ номерлы Федераль закон) 

(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 27.12.2004, № 52 (1 ҿлеш), 5276 ст.);  

“Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында 

" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законы (алга таба131-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.));  

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы белҽн 

"Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу 

схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге 

яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында", ҽзерлек документ формасында башкарыла» (алга 

таба762 номерлы боерык) (рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,);  

 

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

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

Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 
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 15.11.2018 чыккан  136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы 

кабул иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  

– Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Шҽхси яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген 

бер категориядҽн (авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 

җирлҽрдҽн тыш) башка категориягҽ кҥчерҥ турында 

Карар кабул итҥ 

пп. РФ ҖК 8 ст.1 п., 172-ФЗ 

номерлы Федераль законның 

2 ст. 2.2   

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата      пп. 3,4 п.1 ст.8 ЗК РФ 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче 

категориягҽ кҥчерҥ турында Акт (2 нче кушымта). 

Җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче 

категориягҽ кҥчерҥ турында Акт.  

Ҥтенечнамҽне карап тикшермичҽ кире кайтару 

турында хат 

172-ФЗ номерлы Федераль 

законның 3 ст. 4 п. 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Гариза алганнан соң 22 эш кҿне 1 эчендҽ.   172-ФЗның пп.2 п.1 ст.3 
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Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза (ҥтенечнамҽ);  

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслаучы 

документлар кҥчермҽлҽре - физик зат, яисҽ 

индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан ҿземтҽ яки юридик затларның бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ; 

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

4) җир кишҽрлеге хокукына ия кешенең җир 

кишҽрлеген бер категориядҽн икенче категориягҽ 

кҥчерҥ ҿчен ризалык   

172-ФЗ номерлы Федераль 

законның 3 ст. 4 п. 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар;  

2) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында 

Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ, кҥчемсез мҿлкҽтнең 

бердҽм дҽҥлҽт реестрында мондый җир участогы 

турында мҽгълҥматлар булган очракта);  

3) ҽгҽр аны ҥткҽрҥ федераль законнар белҽн 

каралган булса, дҽҥлҽт экология экспертизасы 

бҽялҽмҽсе 

  

РФ ҖК; 

Палата турында нигезләмә 
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исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен 

нигез каралмаган 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

Ҥтенечнамҽне карау ҿчен баш тартуга нигез:  

1) ҥтенечнамҽ белҽн тиешле зат мҿрҽҗҽгать итмҽве;  

2) ҥтенечнамҽгҽ җир законнары талҽплҽренҽ туры 

килми торган документлар, состав, форма яки 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   
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эчтҽлеге теркҽлгҽн.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту нигезлҽре: 

1) федераль законнар нигезендҽ җирлҽрне яки җир 

кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенче категориягҽ 

кҥчерҥне чиклҽҥне яисҽ мондый тҽрҗемҽ итҥне 

тыюны билгелҽҥ;  

2) ҽгҽр аны ҥткҽрҥ федераль законнар белҽн каралган 

булса, дҽҥлҽт экологик экспертизасының тискҽре 

бҽялҽмҽсе булу;  

3) территориаль планлаштыру документларына һҽм 

территорияне планлаштыру документларына, җир 

тҿзелеше документларына туры килмҽве 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 
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хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 
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белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 
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тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 
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дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 
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3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар Формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына 

тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (бина, корылма); 

2) ҽгҽр аны ҥткҽрҥ федераль законнар белҽн каралган булса, дҽҥлҽт 
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экология экспертизасы бҽялҽмҽсе. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында гариза кергҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽр нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре 

соратып алына торган документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

гарызнамҽгҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос 

кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Белгеч кергҽн мҽгълҥмат нигезендҽ: 

җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче категориягҽ кҥчерҥ турында яки 

җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче категориягҽ кҥчерҥ турында акт  

проектын ҽзерли. Ҥтенечнамҽгҽ җир законнары талҽплҽренҽ туры килми торган 

документлар, состав яисҽ эчтҽлеге теркҽлгҽн очракта, ҥтенечнамҽне карау ҿчен 

нигез булган сҽбҽплҽрне кҥрсҽтеп, караусыз кире кайтару турында хат проектын 

караудан башка ҽзерли; 

документ проектын рҽсмилҽштерҽ – боерык (боерык) (җир кишҽрлеген 

кҥчерҥ яки кҥчерҥ турында карар кабул ителгҽн очракта) яки ҥтенечнамҽне кире 

кайтару турында хат проектын (ҽгҽр документлар билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 

килми икҽн)); 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ 

процедурасын гамҽлгҽ ашыра; 

документ проектын палата рҽисенҽ (аңа вҽкалҽтле затка) имза салуга 
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җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата рҽисенҽ (затка, вҽкалҽтле затка) имза 

салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.4.2. Палата рҽисе (вҽкалҽтле зат) документ проектын (кҥрсҽтмҽне 

(кҥрсҽтмҽне) яки хатны раслый, кҥрсҽтмҽ (кҥрсҽтмҽне) имзалый һҽм аның 

палатаның мҿһере белҽн ышандыра яки хат яза. Имзаланган документ палата 

белгеченҽ җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура проектлар кабул итҥ кҿненҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган боерык проекты һҽм имзаланган 

боерык яки расланган һҽм ҥтенечнамҽне кире кайтару турында имзаланган хат 

3.5.3. Палата Белгече: 

  боерык яки хатны терки; 

мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, 

рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ яки хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документларга кул 

куелган кҿнне җитҽкче тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла . 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.5.4. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҽсмилҽштерелгҽн 

кҥрсҽтмҽ (кҥрсҽтмҽ) тапшырып, ҥтенечнамҽне кире кайтару турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

кҥрсҽтмҽлҽр (кҥрсҽтмҽлҽр) бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, 

мҿрҽҗҽгать итҥченең килгҽн кҿнендҽ; 

юлламаны почта аша хат белҽн кире кайтару турында хат җибҽрҥпроцедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ ҽлеге Регламентның 3.5.3 пунктчасында 

каралган.  
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн боерык (боерык) 

яки ҥтенечнамҽне кире кайтару турында җибҽрелгҽн хат. 

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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон 

почта аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланган-нан 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 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 
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Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 
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в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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, 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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 
______________________________________________________________  

(муниципаль берәмлек җирле үзидарә органы исеме) 
 ______________________________________________________________  
(физик затлар өчен-шәхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшәү урыны, реквизитлары, ИНН) 
 ______________________________________________________________  

(юридик затлар өчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дәүләт теркәве турында мәгълүматлар,  
урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН)  

______________________________________________________________  
_________________________________________________________  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтә өчен телефон номеры) 

 

Җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче категориягҽ кҥчерҥ турында 

Гариза 

 

Җир кишҽрлегенҽ кадастр номерын кҥчерҥегезне сорыйм:  

_____________:______,  

__________________________________________________ (җир 

категориясен кҥрсҽтергҽ).  

Башка җир категориясен кҥрсҽтергҽ (категорине тамгаларга):  

авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр торак пунктлар җирлҽре;  

космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ,  

оборона, куркынычсызлык һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр ҿчен 

сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, телевидение, 

информатика җирлҽре; аеруча саклана торган территориялҽр һҽм объектлар 

җирлҽре;  

урман фонды җирлҽре; су фонды җирлҽре;  

запас җирлҽре.  
_________________________________________________________ 
(җир кишәрлеген бер категориядән икенче категориягә күчерү нигезләнеше) * 

Җир кишҽрлегенең адресы: ___________________ муниципаль районы( 

шҽһҽр округы), торак пункт____________________ур.________________ 

йорт_________.  

Гаризага (ҥтенечнамҽгҽ) тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

1) мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслаучы документлар кҥчермҽлҽре - 

физик зат, яисҽ индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ 

яки юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ;  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

3) җир кишҽрлеге хокукына ия кешенең җир кишҽрлеген бер категориядҽн 

икенче категориягҽ кҥчерҥ ҿчен ризалык. 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртү (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 
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эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) өчен мин тәкъдим 

ителә торган затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, 

муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

тарафыннан карарлар кабул итүне дә кертеп, килешүләрен раслыйм.  

Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук 

миңа түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. Гаризага кушып 

бирелгән документлар (документларның күчермәләре) Россия Федерациясе 

законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта бу 

документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматлар бар. 

 Миңа телефон аша бирелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү 

буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирәм: _______________________.  

_____________  _________________  ( ________________)  

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

 

 
*___________________________________  
Мисал өчен, җирлек чиген билгеләү (үзгәртү) яки җир участогы категориясе үз әһәмиятен 

югалтты һәм (яки) максатчан билгеләнеше буенча җир участогыннан файдалану мөмкин түгел 
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Кушымта №2 

БОЕРЫК 

« ____ »_____________20__ел. № __________ 

Җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче категориягҽ кҥчерҥ турында 

Гаризаны карап (ҥтенечнамҽ) __________________________________, 

(мҿрҽҗҽгать итҥченең мҽгълҥматлары) 

РФ Җир кодексының 8 маддҽсе нигезендҽ карар бирҽм: 

1. ______________________________________________________ сҽбҽпле __ 

(җирлҽрнең категориясен ҥзгҽртҥнең нигезе кҥрсҽтелҽ) * 

җир кишҽрлеген кадастр номеры _____________ белҽн кҥчерергҽ, 

мҽйданы _ _ _ кв. м., адрес буенча урнашкан: _______________ муниципаль 

районы ( шҽһҽр округы), торак пункт ____________________ 

ур.________________йорт_____, ___________ категориясеннҽн_______________ 

2. Ҽлеге кҥрсҽтмҽнең (кҥрсҽтмҽнең) ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны йҿклҽргҽ 

_________________________________________________________________ 

 (вазыйфасы, Ф. И. О..) 

Җитҽкче___________________ 

_______________________________ 
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Кушымта №3 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 
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Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №26 
 

 

Муниципаль милектә булган күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат 

бирү  буенча муниципаль  хезмәт күрсәтү  

 административ  регламенты 

 

 1. Гомуми нигезләмәләр 

  

1.1. Ҽлеге регламент муниципаль милектҽ булган һҽм арендага бирҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектлары турында мҽгълҥмат бирҥ буенча 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Ҽлеге Регламент аренда шартнамҽсенҽ, оператив идарҽ, тҥлҽҥсез файдалану, 

муниципаль милекне хуҗалык алып бару шартнамҽсенҽ (алга таба – хезмҽт кҥрсҽтҥ) 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында ҿстҽмҽ килешҥ тҿзҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –Палата). 

1.3.1. Палатаның 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 
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(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

 Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) (РФ 

законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 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 җыелышы, 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) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.)); 

 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында" 2004 елның 28 июлендҽге 45-

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

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

15.11.2018 чыккан 136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн 

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

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«Дҽҥлҽт hҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

читтҽ урнашкан эш урыны - Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2012 елның 22 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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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 арифметик хата 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 хезмәт күрсәтү стандарты 

    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль милектҽ булган һҽм арендага бирҥ 

ҿчен билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектлары 

турында мҽгълҥмат бирҥ 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Муниципаль милектҽ булган һҽм арендага бирҥ 

ҿчен билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектлары 

турында мҽгълҥмат. 

2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат  

  

2 2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ-

дҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥнең 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, 

ҽгҽр туктату мҿмкинлеге 

Россия Федерациясе закон-

нарында кҥздҽ тотылган 

булса, шул очракта муници-

паль хезмҽт кҥрсҽтҥне 

 Гариза кергҽн кҿннҽн соң 12 эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган 
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туктату срогы    

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) Гариза; 

2) Шҽхесне раслаучы документлар; 

3) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн) 

 

РФ ҖК п.2 ст.39.15   

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ орган-

нары һҽм бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм мҿрҽ-

җҽгать итҥче тапшырырга 

хаклы документларның ту-

лы исемлеге, шулай ук мҿ-

рҽҗҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон 

формада, аларны тапшыру 

тҽртибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган 

документлар бирҥ кирҽк тҥгел 
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2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган.  

Баш тарту ҿчен нигез : 

1) исҽпкҽ алу объектлары турында соралган 

мҽгълҥматларның булмавы; 

2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар 

тулы кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган 

гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

РФ ҖК п.6 ст.39.15  
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(яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар   

 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган  униципаль 

хезмәт күрсәтү ӛчен алыну-

чы түләүнең тәртибе, күләме 

һәм түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос бир-

гәндә һәм андый хезмәтләр-

не күрсәтү нәтиҗәләрен 

алганда чират кӛтүнең 

максималь срогы 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн 

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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Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль 

яклау турындагы законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

объектларга инвалидлар 

ҿчен ҥтҥне тҽэмин 

итҥгҽ, андый хезмҽтлҽрне 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

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 хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль  хезмҽтлҽрнең Бердҽм 

порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 
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затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҥз эченҽ тҥбҽндҽге процедураларны 

ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга җибҽрҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

  

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 2 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч 

кҽгазе); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 
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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 палата белгече башкара: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

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: палата рҽисенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган 

документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый һҽм аны 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 кҥрсҽтҥ буенча документлар ҽзерлҽҥ 

3.4.1. Палата белгече гариза нигезендҽ: 

муниципаль милектҽ булган һҽм арендага бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн кҥчемсез милек 

объектлары турында мҽгълҥмат белҽн хатлар проектын (алга таба – мҽгълҥмат) яки 

мҽгълҥмат бирҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, мҽгълҥмат бирҥдҽн баш тарту 

турында хат проектын ҽзерли; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедура-сын 

гамҽлгҽ ашыра; 

Палата рҽисенҽ (вҽкалҽтле затка) мҽгълҥмат бирҥдҽн баш тарту турында хат 

проектын яки хат проектын җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар башкаручыга гариза кергҽн кҿнне 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата рҽисенҽ (вҽкалҽтле затка) имза салуга 

юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.4.2. Палата рҽисе (вҽкалҽтле зат) документ проектын раслый. Имзаланган 

документлар палата белгеченҽ җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура проектлар кабул итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат белҽн хат яки расланган һҽм мҽгълҥмат бирҥдҽн 

баш тарту турында язылган хат. 

3.4.3. Палата Белгече: 

 белҽн хатны яки баш тарту турында хатны регистрацияли; 

мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, мҽгълҥмат белҽн хат бирҥ 

датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар Палата җитҽкчесе документ-ларга кул 

куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.5. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.5.1. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) мҽгълҥмат белҽн хат яки баш 

тарту турында хат язып бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

мҽгълҥмат белҽн документ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать 

итҥче килгҽн кҿнне; 

хат җибҽрҥ хат җибҽрҥ хат хаты белҽн-процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн 

эчендҽ ҽлеге Регламентның 3.4.3 пунктчасында каралган.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат белҽн бирелгҽн документ яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат. 

3.6. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.6.1.Мҿрҽҗҽгать итҥчеКФҤлҽрдҽ 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. КФҤ ннҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар алынганда процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤнҽ җибҽрелҽ.      

3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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. 

 муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торучы документта кҥрсҽтелгҽн 

белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризада гариза бирҥче (вҽкалҽтле 

вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), я  дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге 

аша бирелҽ. 
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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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.4 пунктында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын  алу белҽн шҽхсҽн 

имзалап яки мҿрҽҗҽгать итҥченең почта аша җибҽрҥе (электрон почта аша) 

тарафыннан палатага техник хата булган документның оригиналын тапшырганда 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
  

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тикшереп тору. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга 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 процедуралар тарафыннан 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль Палата рҽисе, шулай ук 

Палата 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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 

затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан 

тыш) тәртибе 

  

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм аннан 

да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 
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хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ, кҥп функцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, 

оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ 

бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый 

тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять 

бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 

тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия  Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 
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5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽк 

яки дҽҥлҽт хакимиятенең тиешле органына (җирле ҥзидарҽ органына), шулай ук 

кҥпфункцияле ҥзҽкне (алга таба-кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 

2010 елның 27 июлендҽге 210 – ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга язма формада бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмау) 

шикаятьлҽре югары органга (булган очракта) бирелҽ яисҽ аның булмаганда турыдан-

туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. 

Кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. 

Кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаятьлҽр Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белҽн 

вҽкалҽтле кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ вазыйфаи затка тапшырыла. 

27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ 

каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затының карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять 

почта аша, кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽре, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең бердҽм порталыннан яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең региональ порталыннан файдаланып, җибҽрелергҽ мҿмкин, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Кҥп функцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталыннан файдаланып җибҽрелҽ ала, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 2010 

елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлеше белҽн каралган оешмаларның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаять, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренҽ «Итернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтлары, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталын яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталын кулланып почта аша җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай 

ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга,кҥпфункцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽкне 

гамҽлгҽ куючыга, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлешендҽ каралган оешмаларга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн шикаять 

теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 



891 

 

органга, кҥпфункцияле ҥзҽк, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче оешмаларга шикаять 

биргҽн очракта,мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул итҥдҽ яки җибҽрелгҽн 

мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый тҿзҽтҥлҽр бозылган 

очракта – аны теркҽҥ кҿненнҽн соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.5. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең вазыйфаи затының, аның җитҽкчесенең һҽм (яки) 

хезмҽткҽренең, оешмаларның исеме, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган исеме, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яки) 

хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ 

торган органнары; 

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 1.1 

ҿлешендҽ каралган гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар. 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьялары, аларның 

хезмҽткҽрлҽре; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽле 

(гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза 

бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның кҥчермҽлҽре 

тапшырылырга мҿмкин. 

5.6. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 

документлар исемлеге китерелҽ. 

5.7. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча җитҽкче тҥбҽндҽге карарларның берсен 

кабул итҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн мҿһер 

һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ 

дҽ; 
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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. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 

шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазифаи зат, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 

Федераль законның 11.2 статьясындагы 1 ҿлеше нигезендҽ булган материалларны 

кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллыйлар 
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Кушымта №1   

 
муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 ______________________________________ 
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

______________________________________  
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, 

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

_______________________________________________________(почта 

адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

 

 

 

Муниципаль милектә булган һәм арендага бирү өчен билгеләнгән күчемсез 

милек объектлары турында мәгълүмат бирү турында гариза 

 

 Муниципаль милектҽ булган һҽм арендага бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн кҥчемсез 

милек объектлары турында мҽгълҥмат бирҥегезне сорыйм. Кҥчемсез милекнең 

урнашу урыны: _________________муниципаль  район, торак пункт_____________ 

____________ ур. _________ й. 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 

1) шҽхесне раслаучы документлар; 

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн). 

Сораганда ҽлеге документларның оригиналларын бирергҽ сҥз бирҽм. 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 
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гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №27 

 

 

Муниципаль казнаны тәшкил итүче мөлкәтне арендага тапшыру буенча 

муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

  

1.1. Ҽлеге регламент муниципаль милектҽ булган  казнаны тҽшкил итҥче мҿлкҽтне 

арендага тапшыру буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен 

билгели. 

1.2. Ҽлеге Регламент аренда шартнамҽсенҽ, оператив идарҽ, тҥлҽҥсез файдалану, 

муниципаль милекне хуҗалык алып бару шартнамҽсенҽ (алга таба – хезмҽт кҥрсҽтҥ) 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында ҿстҽмҽ килешҥ тҿзҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –Палата). 

1.3.1. Палатаның 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 
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2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:  

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) (РФ 

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

"Кҿндҽшлекне яклау турында” 2006 елның 26 июлендҽге 135-ФЗ номерлы Федераль 

закон (алга таба-135-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 

31.07.2006, № 31 (1 ч.), 3434 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 җыелышы, 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) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.)); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-

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

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

15.11.2018 чыккан 136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн 

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

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 хезмәт күрсәтү стандарты 
    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Казнаның муниципаль мөлкәтен арендага бирү 
РФ ГК, Арендага бирү турында 
нигезләмә 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Муниципаль милекне тапшыру турында боерык. 

Муниципаль милекне тапшыру турында килешҥ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында 

хат 

  

2 2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ-

дҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥнең 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, 

ҽгҽр туктату мҿмкинлеге 

Россия Федерациясе закон-

нарында кҥздҽ тотылган 

булса, шул очракта муници-

Гариза теркәлгәннән соң 23 эш көненнән дә артмый 

Аукционны әзерләү һәм үткәрү буенча чаралар 
муниципаль хезмәт күрсәтү вакытына керми. 

Бәяләүне башкару Палата һәм бәйсез бәяләүче 
арасында төзелгән килешүләрдә билгеләнгән срокларда 
гамәлгә ашырыла һәм муниципаль хезмәт күрсәтү 
вакытына керми 

Арендага бирү турында 
нигезләмә 
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паль хезмҽт кҥрсҽтҥне 

туктату срогы    

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр 
мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) юридик затның оештыру документлары күчермәләре 

   РФ ГК, Арендага бирү турында 
нигезләмә 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ орган-

нары һҽм бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм мҿрҽ-

җҽгать итҥче тапшырырга 

хаклы документларның ту-

лы исемлеге, шулай ук мҿ-

рҽҗҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон 

формада, аларны тапшыру 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында барлыкка 
килә: 

1) күчемсез милек объектының төп характеристикалары 
һәм теркәлгән хокуклары турында бердәм дәүләт 
күчемсез милек реестрыннан өземтә (бина, корылма); 

2) ЕГРЮЛдан яки ЕГРИПтан мәгълүматлар 

 

РФ ГК, Арендага бирү турында 
нигезләмә 
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тҽртибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

1) Документларны тиешенчҽ тапшырмау; 

2)тапшырылган документларның ҽлеге 

регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган 

документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның 

эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирҽ торган 

җитди хаталар  бар; 

4) Документларны тиешле органга тапшырмау 

 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. РФ ҖК п.6 ст.39.15  
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кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Баш тарту ҿчен нигез: 

1) Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар 

тулы кҥлҽмдҽ тҥгел, я  тапшырылган гаризада һҽм 

(яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес 

булмаган мҽгълҥмат бар; 

2) Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган 

документлар мҿрҽҗҽгать итҥченең сату ҥткҽрмичҽ 

аренда килешҥе тҿзҥ хокукын раслый алмый; 

3) Россия Федерациясенең гамҽлдҽге законнары 

кысаларында Соралган муниципаль милеккҽ карата 

аны ҿченче затларга тапшыру турында карар кабул 

ителде; 

4)Муниципаль милек реестрында соралган 

объектның булмавы; 

5)Соралган муниципаль милек Россия Федерация-

сенең шҽһҽр тҿзелеше законнары талҽплҽре 

нигезендҽ капиталь ремонт, реконструкциялҽнергҽ 

яки сҥтелергҽ тиеш; 

6) Муниципаль мҿлкҽт соратып алына торган 

максатлар, муниципаль милекне бирҥ 

максатларына туры килми; 

7) Муниципаль кҥчемсез милек соратып алына 

торган эшчҽнлек тҿре шҽһҽр тҿзелеше 

регламентларында билгелҽнгҽн ҽлеге мҿлкҽтне 

рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренҽ туры килми; 

8) Муниципаль торак булмаган фонд объекты 

муниципаль милектҽн читлҽштерелергҽ тиеш; 

9) муниципаль торак булмаган фонд объекты 
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муниципаль ихтыяҗлар ҿчен кулланылырга тиеш 

 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган  униципаль 

хезмәт күрсәтү ӛчен алыну-

чы түләүнең тәртибе, күләме 

һәм түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос бир-

гәндә һәм андый хезмәтләр-

не күрсәтү нәтиҗәләрен 

алганда чират кӛтүнең 

максималь срогы 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы 

һҽм янгын сҥндерҥ системасы белҽн 
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кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль 

яклау турындагы законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

объектларга инвалидлар 

ҿчен ҥтҥне тҽэмин 

итҥгҽ, андый хезмҽтлҽрне 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

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 хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 
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ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль  хезмҽтлҽрнең Бердҽм 

порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 
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- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 
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каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҥз эченҽ тҥбҽндҽге процедураларны 

ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга җибҽрҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

  

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 2 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч 

кҽгазе); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 
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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 палата белгече башкара: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

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: палата рҽисенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган 

документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый һҽм аны 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) Кҥчемсез Милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (сатып алына торган җир 

кишҽрлегендҽ булган бина, корылма)); 

2) ЕГРЮЛдан яки ЕГРИПтан мҽгълҥматлар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар башкаручыга гариза кергҽн кҿнне 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 
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3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ тҽэмин итҥче белгечлҽр соратып алына торган документлар (белешмҽлҽр) 

тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ җавап 

ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, 

органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

3.5. Аукцион (конкурс) ҥткҽрмичҽ яки аукцион ҥткҽрҥ белҽн милекне арендага бирҥ 

турында карар чыгару (конкурс)) 

3.5.1. Палата белгече гамҽлгҽ ашыра: 

Ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҥ. 

Баш тарту ҿчен нигез булган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат проектын ҽзерли (алга таба – баш тарту турында хат). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта: 

135-ФЗ номерлы Федераль законның 17.1ст. 4п. һҽм  53 ст. каралган нигез булу яки 

булмавын билгели; 

аукцион (конкурс) ҥткҽреп  яки аукцион (конкурс) ҥткҽрмичҽ мҿлкҽт бирҥ турында 

карар проектын ҽзерли); 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ ашыра һҽм документ 

проектын Палата җитҽкчесенҽ имзага җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата рҽисенҽ (вҽкалҽтле затка) имза салуга 

юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.5.2. Палата җитҽкчесе аукцион (конкурс ҥткҽрмичҽ) ҥткҽрҥ белҽн милекне 

арендага бирҥдҽн баш тарту яки аны бирҥ турындагы боерыкка кул куя һҽм палата 

белгеченҽ җибҽрҽ. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата рҽисенҽ имза салуга юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.5.3.Палата белгече баш тарту турында хатны яки кҥрсҽтмҽне регистрацияли һҽм 

кабул ителгҽн карар турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн очракта, 

почта аша җибҽрҥдҽн баш тарту турында хат җибҽрҽ. 

Аукцион (конкурс) ҥткҽрмичҽ мҿлкҽт бирҥ турында карар кабул ителгҽн очракта 

гариза бирҥчегҽ кҥрсҽтмҽ бирҽ. 

Аукцион (конкурс) ҥткҽрҥ белҽн мҿлкҽт бирҥ турында карар кабул ителгҽн очракта 

ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең белдерҥе яки хат җибҽрҥ баш 

тарту турында. 

3.6.Аукцион ҥткҽрҥ белҽн мҿлкҽт бирҥ ҿчен документ рҽсмилҽштерҥ 

3.6.1. Палата белгече аукцион (конкурс) ҥткҽрҥ юлы белҽн милекне арендага бирҥ 

турында карар кабул итеп, бҽйсез бҽялҽҥче аша мҿлкҽт арендасы бҽясен бҽяли. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҽйсез бҽялҽҥчегҽюнҽлдерелгҽн документлар. 

3.6.2. . Бҽйсез бҽялҽҥче муниципаль милекне арендалау хокукын бҽялҽҥне башкара. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар Палата һҽм бҽйсез бҽялҽҥче арасында 

тҿзелгҽн шартнамҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палатага җибҽрелгҽн бҽялҽҥ турында хисап. 

3.7.  Аукцион ҥткҽрҥ ҿчен документлар җибҽрҥ 

3.7.1. Палата белгече тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара: 



915 

 

- бҽялҽҥ эшчҽнлеге турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ тҿзелгҽн 

бҽйсез бҽялҽҥченең исҽп-хисабы, аренда тҥлҽвенең башлангыч бҽясен, бҽясе 

турында тҽкъдимнҽр бирҥ формасы буенча ачык аукцион уздырган вакытта аларны 

кҥтҽрҥ («аукцион адымы») кҥлҽмен, шулай ук задатканың кҥлҽмен билгели 

- аукцион нҽтиҗҽлҽре буенча тҿзелгҽн мҿлкҽтне арендалау килешҥлҽренең мҿһим 

шартларын билгели 

- Палатаның аренда бҽясен кҥтҽрҥ ҿчен аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турындагы 

карары проектын ҽзерли. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палатаның аренда хокукын сату бҽясен арттыруга 

аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турындагы кҥрсҽтмҽсе проекты. 

3.6.5. Палата рҽисе документлар экспертизасын ҥткҽрҽ һҽм бҽяне кҥтҽрҥгҽ аукцион 

оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында карар проектын имзалый. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҽяне кҥтҽрҥгҽ аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында кул 

куелган боерык. 

3.6.6. Палата белгече Палатаның бҽялҽрне кҥтҽрҥ ҿчен аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ 

турындагы кҥрсҽтмҽлҽрен терки. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҽяне кҥтҽрҥгҽ аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында 

боерык. 

3.7.   Аукцион ҥткҽрҥ 

3.7.1. Палата белгече сатуларны оештыручыга аренда тҥлҽве бҽясен арттыруга 

аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында боерык җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: сатуларны оештыручыга аренда тҥлҽве бҽясен кҥтҽрҥгҽ 

аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында боерык. 

3.7.2. Сатуларны оештыручы аукционны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ 

буенча чаралар ҥткҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар законда билгелҽнгҽн срокта 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: аукцион. 

3.7.3. Сатуларны оештыручы палатага бирҽ: 

- аукцион ҥткҽрҥ турында отчет; 

- аукцион алып бару аудиоязмасы; 

- аукционда катнашу ҿчен гаризалар кабул итҥ журналы; 

- аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ нигезендҽ соратып алына торган документлар 

теркҽлгҽн аукционда катнашу ҿчен гаризалар; 

-аукционда катнашуга кергҽн гаризаларны карау һҽм аукционда катнашучылар 

тану беркетмҽсе; 

           - һҽр лот буенча аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽлҽр; 

-милек арендасы килешҥе һҽм кабул итҥ-тапшыру актының җиңҥчелҽр тарафыннан 

имзаланган проектлары. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукцион уздырганнан соң 15 эш 

кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: ҥткҽрелгҽн аукцион буенча документлар. 

3.8. Мҿлкҽт арендалау шартнамҽсен, кабул итҥ-тапшыру актын тҿзҥ һҽм бирҥ 

3.8.1 Палата белгече битлҽрнең нумерациясен куя, милекне арендалау килешҥен 

(алга таба – килешҥ) ҥтҽ, битлҽрнең санын кҥрсҽтҽ һҽм шҽхси имзалар һҽм палата 

мҿһере белҽн беркетҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: тегелгҽн килешҥ. 

3.8.2.Палата рҽисе милекне кабул итҥ – тапшыру килешҥлҽренҽ һҽм актларына кул 

куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ проекты һҽм милекне кабул итҥ – 

тапшыру 

3.8.3. Палата белгече яклар тарафыннан имзаланган килешҥне "Килешҥлҽрне 

теркҽҥ"журналында теркҽп бара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: теркҽлгҽн килешҥ. 

3.8.4. Палатаның вазифаи заты сҽҥдҽдҽ җиңҥчегҽ 2 килешҥ нҿсхҽсен, Палатаның 

аренда тҥлҽве бҽясен кҥтҽрҥгҽ аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турындагы 

кҥрсҽтмҽсенең 1 нҿсхҽсен бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура сатуларда җиңҥче мҿрҽҗҽгать иткҽн 

вакыттан алып 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн килешҥ, аренда тҥлҽве бҽясен арттыруга 

аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында карар. 

3.9. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.9.1.  Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҤнең ерактан 

урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.9.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.9.3. КФҤдҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге 

Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе КФҤнҽ җибҽрелҽ. 

3.10. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 



918 

 

3.10.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар 

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

электрон почта аша) яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм 

порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

3.10.2. 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 кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн 

гариза. 

3.11.3. Палата 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 оригиналыналу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя 

яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша юллый (электрон почта аша) техник хаталы 

булган документны тапшыру 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 

 4.1. 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 
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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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тикшереп тору. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга 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 процедуралар тарафыннан 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль Палата рҽисе, шулай ук 

Палата 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. 



920 

 

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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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 

затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан 

тыш) тәртибе 

  

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм аннан 

да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 
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(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ, кҥп функцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, 

оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ 

бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый 

тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять 

бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 

тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия  Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽк 

яки дҽҥлҽт хакимиятенең тиешле органына (җирле ҥзидарҽ органына), шулай ук 

кҥпфункцияле ҥзҽкне (алга таба-кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 

2010 елның 27 июлендҽге 210 – ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга язма формада бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмау) 

шикаятьлҽре югары органга (булган очракта) бирелҽ яисҽ аның булмаганда турыдан-

туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. 

Кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. 

Кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаятьлҽр Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белҽн 

вҽкалҽтле кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ вазыйфаи затка тапшырыла. 

27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ 



922 

 

каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затының карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять 

почта аша, кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽре, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең бердҽм порталыннан яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең региональ порталыннан файдаланып, җибҽрелергҽ мҿмкин, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Кҥп функцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталыннан файдаланып җибҽрелҽ ала, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 2010 

елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлеше белҽн каралган оешмаларның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаять, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренҽ «Итернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтлары, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталын яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталын кулланып почта аша җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай 

ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга,кҥпфункцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽкне 

гамҽлгҽ куючыга, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлешендҽ каралган оешмаларга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн шикаять 

теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органга, кҥпфункцияле ҥзҽк, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче оешмаларга шикаять 

биргҽн очракта,мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул итҥдҽ яки җибҽрелгҽн 

мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый тҿзҽтҥлҽр бозылган 

очракта – аны теркҽҥ кҿненнҽн соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.5. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең вазыйфаи затының, аның җитҽкчесенең һҽм (яки) 

хезмҽткҽренең, оешмаларның исеме, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган исеме, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яки) 

хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ 

торган органнары; 

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 
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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 1.1 

ҿлешендҽ каралган гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар. 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьялары, аларның 

хезмҽткҽрлҽре; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽле 

(гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза 

бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның кҥчермҽлҽре 

тапшырылырга мҿмкин. 

5.6. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 

документлар исемлеге китерелҽ. 

5.7. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча җитҽкче тҥбҽндҽге карарларның берсен 

кабул итҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн мҿһер 

һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ 

дҽ; 

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. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 

шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазифаи зат, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 

Федераль законның 11.2 статьясындагы 1 ҿлеше нигезендҽ булган материалларны 

кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллыйлар. 
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1 нче кушымта  

Татарстан Республикасы 

 _____________муниципаль районы  

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

      

Казнаның муниципаль милкен арендага бирү буенча 

гариза 

  

Муниципаль милекне арендага бирҥегезне сорыйм. 

Муниципаль милекнең урнашу урыны: муниципаль район (шҽһҽр округы), торак 

пункт____________ур.____________ йорт _________ 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 

1) шҽхесне раслаучы документлар; 

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил 

эшли икҽн); 

3) юридик затның оештыру документлары кҥчермҽлҽре. 

Сораганда ҽлеге документларның оригиналларын бирергҽ сҥз бирҽм. 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №28 

 

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ карата сервитут урнаштыру буенча   

муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ  административ  регламенты 

2. Гомуми нигезләмәләр  

 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ карата сервитут урнаштыру 

буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн тыш).  

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

бирҥче).  

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн 25.10.2001 №136-ФЗ (алга таба – РФ 

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

“Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законы (алга 

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 

ст.));  

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 

 15.11.2018 чыккан  136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы 

кабул иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  

– Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 
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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 арифметик хата яки башка шундый хата). 

 Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гариза (алга таба - 

гариза)   муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос кҥздҽ тотыла   (27.07.2010 

чыккан   210-ФЗ номерлы Федераль  законның    2ст. 2  п.). Гариза  стандарт  бланкта 

тутырыла (Кушымта №1). 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ карата 

сервитут урнаштыру 

  РФ ҖК     

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата        

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1) Мҿрҽҗҽгать итҥче тҽкъдим иткҽн чиклҽрдҽ   

сервитут билгелҽҥ турында килешҥ тҿзҥ мҿмкинлеге 

турында хҽбҽрнамҽ; 

2) Территориянең кадастр  планында сервитут 

чиклҽрен кушымта итеп кҥрсҽтеп, башка чиклҽрдҽ 

сервитут билгелҽҥ турында килешҥ тҿзҥ  тҽкъдиме; 

3) вҽкалҽтле орган тарафыннан имзаланган 

сервитут билгелҽҥ турында килешҥ тҿзҥ    проекты 

нҿсхҽлҽре, ҽгҽр гариза сервитутны җир кишҽрлегенҽ 

тулысынча, яки РФ ҖК 39.25 ст-ң 4 пунктында 

караплган очрактагыча билгелҽнсҽ   

Гаризаны карап тикшермичҽ кире кайтару турында 

хат 

  

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

Гариза алганнан соң 10 эш кҿне   эчендҽ.  РФ ҖК 39.26 ст., 3 п. 
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муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза;  

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслаучы 

документлар кҥчермҽлҽре; 

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

4)территориянең кадастр  планында  сервитут 

чиклҽре   схемасы.  

Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   

Электрон  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 

РФ ҖК 39.26 ст., 1 п. 
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белҽн электрон  документ рҽвешендҽ,    «Интернет» 

челтҽре, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

Бердҽм порталы  аша да юлланырга мҿмкин. 

 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар;  

2) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында 

Ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ, кҥчемсез мҿлкҽтнең 

бердҽм дҽҥлҽт реестрында мондый җир участогы 

турында мҽгълҥматлар булган очракта);  

 Мҿрҽҗҽгать итҥче документларны алу һҽм бирҥ 

тҽртибе һҽм ысулын чын Регламентның 

2.5.пунктында билгелҽнгҽн формада бирҽ ала. Санап 

кителгҽн документларны, ҽгҽр алар дҽҥлҽт 

органнарында, җирле ҥзидарҽ органнарында һҽм 

башка оешмалар кҥрсҽтмҽсендҽ булган очракта, 

дҽгъвачыдан сорау тыела. Гариза бирҥчегҽ  хезмҽт 

кҥрсҽтҥ, мҿрҽжҽгать итҥче дҽгъва белдерҽ торган 

документларны ҥз эченҽ алган, югарыда кҥрсҽтелгҽн 

документларны бирмҽҥ, баш тартуга нигез була 

алмый. 

  

РФ ҖК; 

Палата турында нигезләмә 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

Килештерҥ талҽп ителми    
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гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

1) сервитут урнаштыру тур. гариза  сервитут 

урнаштыру хокукы булмаган башкарма хакимият яки 

җирле ҥзидарҽ органына юлланган; 

2) сервитут шартларында җир кишҽрлеген 

куллануны планлаштыру  федераль  законнар 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   
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нигезендҽ рҿхсҽт ителми; 

3) сервитут урнаштыру җир кишҽрлеген рҿхсҽт 

ителгҽн кулланылу максатында куллану мҿмкин 

булмавына китерҽ яки куллануда кыенлыклар 

китереп чыгара. 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  
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кӛтүнең максималь срогы

  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

 



938 

 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 
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мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 
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(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 



942 

 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар;  

2) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан кҥчемсез милек объектына 

тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ (җир 

кишҽрлегенҽ, кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрында мондый җир 

участогы турында мҽгълҥматлар булган очракта). 
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  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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив  хокукый 

актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос 

кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1.   Палата белгече: 

Гаризага теркҽлҽ торган  документларның булуын тикшерҽ; 

Җир кишҽрлеге буенча кирҽкле килештерҥ һҽм тикшерҥлҽрне башкара;  чит 

җир кишҽрлеген чиклҽнгҽн хокукта куллану (сервитут)  буенча килешҥ   (алга 

таба – документ) яки  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу тур. хат ҽзерли;  

  Палата җитҽкчесе белҽн килештерҽ; 

  Документны Палата җитҽкчесенҽ имзаларга җибҽрҽ.    

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар     запросларга җаваплар 

килгҽн кҿн дҽвамында башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: раслауга җибҽрелгҽн чит җир кишҽрлеген 

чиклҽнгҽн хокукта куллану (сервитут)  документы яки  муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне кире кагу тур. Хат. 

 3.5.2. Палата Рҽисе   документыка яки баш тарту турында хатка кул куя, 

теркҽҥ ҿчен Палатага җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн документ яки баш тарту 

турында хат. 

3.5.3.  Палата белгече: 

документны яки хатны терки.   

      Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып 

хҽбҽр итҽ.  

Кире кагу турында хатны  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ   почта яки     электрон  адрес 

почтасына юллый. 
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             Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документны имзалау 

кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

             Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

рәсмиләштерелгән документ яки хатны кул куйдырып тапшыра. 

             Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар: 

  документны тапшыру -   мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽч чират буенча 15 минут 

эчендҽ; 

хатны  почта аша җибҽрҥ–   ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралаган  

процедуралар тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. 

Результат процедур: выданный документ или письмо об отказе.  

 

   

  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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) 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. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн 
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шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта 

аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 
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6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 
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а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 
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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. 

5.10.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) 
______________________________________  
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

паспорт мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, 

ИНН) 

_____________________________________  
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, 

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

_______________________________________________________ 

(почта адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

 

 

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ карата сервитут урнаштыру буенча   

гариза 

 

  ____________ 

егезне сорыйм: 

     Җир кишшрлеген куллануга комачау итми торган   линияле  объектлар, 

элемтҽ корылмалары, махсус информацион  билгелҽр һҽм  саклау корылмалары; 

     Эзлҽнҥ эшлҽре ҥткҽрҥ; 

   Җир астын  кулланып башкарыла торган эшлҽр.   

Җир кишҽрлеге адресы: ___________________ муниципаль  район, торак 

пункт____________________ ________________ ур.,_________ й 

 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 

       1) мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслаучы документлар кҥчермҽлҽре; 

          2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);  

3)территориянең кадастр  планында  сервитут чиклҽре   схемасы. Шәхси 

мәгълүматларны эшкәртү (муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси 

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

куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызлан-дыру, блоклау, шәхси 
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мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен 

кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) өчен мин тәкъдим ителә торган 

затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль 

хезмәт күрсәтү максатларында   муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

тарафыннан карарлар кабул итүне дә кертеп, килешүләрен раслыйм.  

Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук 

миңа түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. 

 Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның күчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза 

биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматлар бар.  

 

 

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм: 

_______________________.  

______________ ____________________ ___________ ( ________________)  

(дата)                       (имза)                                             (Ф. И. А.и.) 
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Кушымта 2 

 

Җир кишҽрлегенҽ   сервитут урнаштыру турында   

 КИЛЕШҤ N ____ 

 

 

ел ______________      "___"__________ ____ ел 

 

__________, алга таба  "Милекче",   ___________________    нигезендҽ эш 

итҥче _________________________, бер яктан, һҽм ____________,  ___  алга таба 

"Кулланучы",   ___________________    _________________________ нигезендҽ 

эш итҥче, икенче яктан, ҽлеге килешҥне шул хакта тҿзеделҽр: 

 

1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ   

 

1.1. Милекче Кулланучыга    _____________________________ 
___________________________________________________________________________________ тҽэмин итҥ ҿчен 

           (  сервитут урнаштыру нигезе) 

Чиклҽнгҽн хокук (алга таба  - сервитут) __________________кадастр  номерлы  

җир кишҽрлегенҽ карата   ____  ел срокка   җир кишҽрлеген бирҽ. 

Сервитут урнаштыра торган җир кишҽрлеге  Милекчегҽ     ______________ 
                                               (милекче хокукларын билгелҽҥче   документ исеме һҽм реквизитлары)   

 

__________________________________________________________________________________   

  нигезендҽ милек хокукларында бирелгҽн. 

1.2. Сервитут Кулланучы мҽнфҽгатьлҽрендҽ  урнаштырыла. Ул кҥрше   

кадастр  № __________ булган җир кишшрлеге милекчесе, Милекче җир 

кишҽрлегенҽ _________________ яктан чиктҽш.  . 

Кулланучының милек хокукы      

________________________________________________________ 
                (милекче хокукларын билгелҽҥче   документ исеме һҽм реквизитлары кҥрсҽтелҽ) 

__________________________________________________________________________________ белҽн 

расланган. 

  

1.3. Сервитут чиклҽре җир кишҽрлегенең  _______________   

"___"__________ ____ ел бирелгҽн кадастр  паспортында кҥрсҽтелгҽн һҽм 

килешҥнең аерылгысыз ҿлеше булып тора.        

1.4. Сервитут  "___"___________ ____   срокка урнаштырыла. 

(яки___________________________________________________________________

___). 
(сервитут туктатылачак килҽчҽктҽ булачак вакыйга кҥрсҽтелҽ   ) 

 

2. ЧИКЛҼНГҼН КУЛЛАНУ ТҼРТИБЕ   

 

2.1. Сервитут Кулланучы тарафыннан  ҽлеге килешҥнең  1.3 п. Каралган 

тҽртиптҽ урнаштырыла. 
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2.2. Кулланучының Сервитут урнаштыруы Милекче җир кишҽрлеге ҿчен   

обременение азрак була.   

2.3. Кулланучының Сервитут урнаштыруы тҥбҽндҽге тҽртиптҽ башкарыла: 

______________________________________________________________________  
(РФ ГК 274ст. 1 п. 1 ҿ. Каралган вариантлар )     

 

3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ ҺҼМ ХОКУКЛАРЫ 

 

3.1. МИЛЕКЧЕ: 

3.1.1. Кулланучыга килешҥ белҽн каралганча  сервитутны гамҽлгҽ куярга 

мҿмкинлек бирҽ.    

3.1.2.   Сервитутны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыруны башкарырга. 

3.2. Милекче   урнаштырылган нигезе югалу сҽбҽпле сервитутны туктатуны 

талҽп итҽргҽ хокуклы.   

3.3. Кулланучы бурычлы: 

3.3.1.   Сервитутны килешҥнең 2 бҥлегендҽ каралган тҽртиптҽ башкарырга.    

3.3.2. Милекчегҽ сервитут ҿчен вакытында тҥлҽргҽ.   

3.3.3.   Сервитутны   закон белҽн билгелҽнгҽнчҽ  теркҽргҽ.   

3.3.4. Килешҥнең   1.4 п. кҥрсҽтелгҽн вакыйга булган очракта  сервитутны 

туктатырга.   

3.3.5.   Сервитут гамҽлдҽн чыккач җир кишҽрлеген  рҿхсҽт ителгҽн куллану 

тҿренҽ яраклы хҽлгҽ китерергҽ.  

 

 

4.   СЕРВИТУТ ҾЧЕН ТҤЛҼҤ 

 

4.1. Кулланучы  җир кишҽрлеге сервитутыт ҿчен    Милекчегҽ    ________ 

(_________________) сум кҥлҽмендҽ тҥбҽндҽге тҽртиптҽ тҥли: 

__________________________________. 

4.2. Тҥлҽҥ тҥбҽндҽге ысул белҽн кертелҽ: 

________________________________. 

 

5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

5.1. Килешҥ шартлары буенча вазыйфаларны ҥтҽмҽҥ яки тиешенчҽ ҥтҽмҽҥ 

ҿчен яклар   Россия Федерациясе канунчылыгы буенча  җавалы. 

 

6. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ 

 

6.1. Сервитут   21.07.1997 чыккан  122-ФЗ  номерлы "Кҥчемсез милеккҽ хокук 

һҽм сделкаларны  дҽҥлҽт теркҽве турында" Федераль  законның  27  статьясы 

нигезендҽ дҽҥлҽт теркҽве ҥтҽргҽ тиеш.     

6.2. Сервитут җир кишҽшрлегенҽ хокук башка кешегҽ кҥчкҽндҽ саклана.   

6.3. Сервитут мҿстҽкыйль  сату-алу, залог предметы була алмый, сервитут 

урнаштырылган җир милекчесе булмаган башка затларга бирелҽ алмый.   

consultantplus://offline/ref=4D9F0F6987FEDC68E5DDB365B105FF5B49983575D0732DAAAC306D63A97B7CCF9AC79D53E786516Df8p0G
consultantplus://offline/ref=4D9F0F6987FEDC68E5DDB365B105FF5B49983575D1702DAAAC306D63A97B7CCF9AC79D53E787576Df8pEG
consultantplus://offline/ref=4D9F0F6987FEDC68E5DDB365B105FF5B49983575D1702DAAAC306D63A97B7CCF9AC79D53E787576Df8pEG
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6.4. Килешҥ ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелгҽн, якеларга һҽм теркҽҥче   органга берҽр. 

6.5. Милекче   урнаштырылган нигезе югалу сҽбҽпле сервитутны туктатуны 

талҽп итсҽ, туктатыла.   

6.6. Сервитут  җир кишҽрлеге  обременение нҽтиҗҽсендҽ башкарыла алмаган 

очракта, суд карары белҽн туктатылырга мҿмкин.   

6.7. Кушымталар: 

1. Милекченең кҥчемсез милеккҽ хокук таныклыгы кҥчермҽсе.   

2. Кулланучының кҥчемсез милек объектына  хокук таныклыгы кҥчермҽсе.   

3. Җир кишҽрлегенең кадастр  паспорты.   

 

7. ЯКЛАРНЫҢ АДРЕСЛРЫ ҺҼМ   РЕКВИЗИТЛАРЫ   

 

Милекче:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Кулланучы:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Милекче:                          _______________/_____________ 

 

Кулланучы:                         _______________/_____________ 
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Кушымта №3 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 
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Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №29 

 

 

Элек хосусыйлаштырылган торак биналарны муниципаль милеккә алу 

турында карар кабул итү буенча   муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  

регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

  

1.1. Ҽлеге элек хосусыйлаштырылган торак биналарны муниципаль милеккҽ алу 

турында карар кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм 

тҽртибен билгели. 

1.2. Ҽлеге Регламент аренда шартнамҽсенҽ, оператив идарҽ, тҥлҽҥсез файдалану, 

муниципаль милекне хуҗалык алып бару шартнамҽсенҽ (алга таба – хезмҽт кҥрсҽтҥ) 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында ҿстҽмҽ килешҥ тҿзҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –Палата). 

1.3.1. Палатаның 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 
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2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:  

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

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

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 Торак фондын хосусыйлаштыру турында " 1991 

елның 4июлендҽге 1541-1 номерлы Россия Федерациясе Законы (алга таба – РФ 

Законы № 1541-1) (норматив актлар бюллетене, № 1, 1992); 

«Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽҽт 

теркҽве турында " 21.07.1997 ел, № 122-ФЗ Федераль закон (алга таба-122-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 28.07.1997, № 30, 3594 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 җыелышы, 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) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.)); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында" 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 

15.11.2018 чыккан 136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн 

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

13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

http://www.kaybici.tatarstan.ru/


960 

 

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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 хезмәт күрсәтү стандарты 

    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

элек хосусыйлаштырылган торак биналарны 

муниципаль милеккҽ алу турында карар кабул итҥ 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

1. Хосусыйлаштырылган торак урыннарны 

муниципаль милеккҽ кабул итҥ турында карар. 

Торак бинаны муниципаль милеккҽ тҥлҽҥсез 

тапшыру турында килешҥ 

2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат  

  

2 2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ-

дҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥнең 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, 

ҽгҽр туктату мҿмкинлеге 

Россия Федерациясе закон-

нарында кҥздҽ тотылган 

булса, шул очракта муници-

 Гариза кергҽн кҿннҽн соң 12 эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган 

    



963 

 

паль хезмҽт кҥрсҽтҥне 

туктату срогы    

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) Гариза; 

2) Шҽхесне раслаучы документлар; 

3) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн) 

4) торак бинага милек хокукын раслаучы Документ 

(ҽгҽр милек Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт 

реестрында теркҽлмҽгҽн булса); 

5) яшҽҥ урыныннан белешмҽ; 

6) торак бинаның техник паспорты кҥчермҽсе; 

7) Кайбыч муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һҽм попечительлек бҥлегенең 

торак бинаны муниципаль милеккҽ тҥлҽҥсез 

тапшыру турындагы рҿхсҽте (хосусыйлаштыруда 

балигъ булмаган балалар катнашкан очракта)) 

8) йорт кенҽгҽҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерция 

оешмасы тарафыннан бирелгҽн очракта). 

РФ ҖК п.2 ст.39.15   

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ орган-

нары һҽм бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм мҿрҽ-

җҽгать итҥче тапшырырга 

хаклы документларның ту-

лы исемлеге, шулай ук мҿ-

рҽҗҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка 

килҽ: 

1) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле 

ҥзидарҽ 

органнары тарафыннан бирелгҽн очракта); 

2) булган (булган) кҥчемсез милек объектларына 

аерым затның хокуклары турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ; 

3) кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан 

ҿземтҽ. 
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формада, аларны тапшыру 

тҽртибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру;  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган.  

Баш тарту ҿчен нигез : 

РФ ҖК п.6 ст.39.15  
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кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

1) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан ҥз инициативасы буенча 

тапшырылмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы 

турында таныклаучы ведомствоара запроска дҽҥлҽт 

хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ органының 

яисҽ оешманың ведомство карамагындагы органына 

җавап алуы; 

2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар 

тулы кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган 

гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

(яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар 

 

 

 

 

 

  

 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган  униципаль 

хезмәт күрсәтү ӛчен алыну-

чы түләүнең тәртибе, күләме 

һәм түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос бир-

гәндә һәм андый хезмәтләр-

не күрсәтү нәтиҗәләрен 

алганда чират кӛтүнең 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  
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максималь срогы 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль 

яклау турындагы законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

объектларга инвалидлар 

ҿчен ҥтҥне тҽэмин 

итҥгҽ, андый хезмҽтлҽрне 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 
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муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль  хезмҽтлҽрнең Бердҽм 

порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 



968 

 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

 



969 

 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҥз эченҽ тҥбҽндҽге процедураларны 

ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга җибҽрҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

  

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 2 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч 

кҽгазе); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 
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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 палата белгече башкара: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

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: палата рҽисенҽ карап тикшерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган 

документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый һҽм аны 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар Формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрос җибҽрҽ: 

1) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан 

бирелгҽн очракта); 

2) Кҥчемсез милек Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек 

объектларына аерым затның хокуклары турында ҿземтҽ; 

3) Кҥчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

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: җибҽрелгҽн запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҽгълҥмат 

белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар (мҽгълҥмат) 

тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽле документ һҽм (яки) 

мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту 

турында хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ 
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ашырыла: 

Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) 

буенча ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш; 

башка тҽэмин итҥчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш 

кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка 

сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары 

һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган 

органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яки Башкарма комитетка 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Башкарма комитет белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ: 

документларны рҽсмилҽштерҥ буенча карар проектын яки документларны 

рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп документ алудан баш тарту 

турында хат проектын ҽзерли; 

боерыкны (документларны рҽсмилштерҥ турында Карар кабул ителгн очракта) 

яки документларны рсмилштерҥдн баш тарту турында хат проектын 

(документларны рҽсмилштерҥдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очракта) 

рҽсмилҽштерҽ; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра; 

тиешле боерык проектын яки документларны рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту 

турында хат проектын авыл җирлеге башлыгына кул куюга җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн 

кҿнне гамҽлгҽҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына имза салуга 

юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.5.2. Исполком Җитҽкчесе  карар (белдерҥ кҽгазе) имзалый һҽм гариза 

бирҥчегҽ бирҥ ҿчен белгечкҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проектлар кабул итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган боерык проекты һҽм имзаланган боерык яки 

расланган һҽм документларны рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында имзаланган хат. 

3.5.3. Бҥлек белгече: 

баш тарту турында боерыкны яки хатны терки. 

мҽрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, документларны 

рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында рҽсми боерык яки хат бирҥ датасын һҽм 

вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Исполком җитҽкчесе  
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документларына кул куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.6. Гариза бирҥче белҽн килешҥ тҿзҥ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.6.1. Башкарма Комитет белгече: 

карар нигезендҽ торак бинаны гариза бирҥчегҽ милеккҽ тапшыру турында 

шартнамҽ (алга таба – килешҥ) ҽзерли. 

Теркҽҥ журналында килешҥ рҽсмилҽштерҽ. 

Гариза бирҥчегҽ  кул куелган килешҥ бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥчегҽ карар 

бирелгҽн вакыттан алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ. 

3.6.2. Гариза бирҥче килешҥне ҿч нҿсхҽдҽ имзалый һҽм Бҥлек   

белгеченҽ тапшыра. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ. 

3.6.3. Башкарма комитет белгече имзаланган килешҥлҽргҽ теркҽлҽ, бер нҿсхҽ 

гариза бирҥчегҽ бирелҽ. 

Ҽлеге Регламентның 3.6.2 -3.6.3 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган 

процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥченең килгҽн кҿнендҽ 30 минут эчендҽчират 

тҽртибендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн Килешҥ һҽм кабул итҥ-

тапшыру акты. 

Башкарма комитет белгече муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан очракта 

почта аша җибҽрҽ яки гариза бирҥчегҽ баш тарту турында хат бирҽ. 

Ҽгҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартса, баш тарту турында хат бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: 

хатлар бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең килеп 

туган кҿнендҽ; 

почта җибҽрҥдҽн мотивлаштырылган баш тарту юнҽлеше – ҽлеге Регламентның 

3.5.3 пунктчасында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе:почта аша җибҽрелгҽн хат. 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.7.1.Мҿрҽҗҽгать итҥчеКФҤлҽрдҽ 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 ннҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар алынганда процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤнҽ җибҽрелҽ.      

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 
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3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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. 

 муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торучы документта кҥрсҽтелгҽн 

белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризада гариза бирҥче (вҽкалҽтле 

вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), я  дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге 

аша бирелҽ. 

3.8.2 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.4 пунктында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын  алу белҽн шҽхсҽн 

имзалап яки мҿрҽҗҽгать итҥченең почта аша җибҽрҥе (электрон почта аша) 

тарафыннан палатага техник хата булган документның оригиналын тапшырганда 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

  

4.1. 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; 
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3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тикшереп тору. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга 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 процедуралар тарафыннан 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль Палата рҽисе, шулай ук 

Палата 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан 

тыш) тәртибе 
  

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм аннан 

да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ, кҥп функцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, 

оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ 

бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый 
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тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять 

бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 

тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия  Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽк 

яки дҽҥлҽт хакимиятенең тиешле органына (җирле ҥзидарҽ органына), шулай ук 

кҥпфункцияле ҥзҽкне (алга таба-кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 

2010 елның 27 июлендҽге 210 – ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга язма формада бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмау) 

шикаятьлҽре югары органга (булган очракта) бирелҽ яисҽ аның булмаганда турыдан-

туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. 

Кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. 

Кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаятьлҽр Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белҽн 

вҽкалҽтле кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ вазыйфаи затка тапшырыла. 

27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ 

каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затының карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять 

почта аша, кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽре, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең бердҽм порталыннан яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең региональ порталыннан файдаланып, җибҽрелергҽ мҿмкин, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Кҥп функцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм 
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гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталыннан файдаланып җибҽрелҽ ала, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 2010 

елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлеше белҽн каралган оешмаларның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаять, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренҽ «Итернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтлары, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталын яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталын кулланып почта аша җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай 

ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга,кҥпфункцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽкне 

гамҽлгҽ куючыга, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлешендҽ каралган оешмаларга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн шикаять 

теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органга, кҥпфункцияле ҥзҽк, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче оешмаларга шикаять 

биргҽн очракта,мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул итҥдҽ яки җибҽрелгҽн 

мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый тҿзҽтҥлҽр бозылган 

очракта – аны теркҽҥ кҿненнҽн соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.5. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең вазыйфаи затының, аның җитҽкчесенең һҽм (яки) 

хезмҽткҽренең, оешмаларның исеме, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган исеме, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яки) 

хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ 

торган органнары; 

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 1.1 

ҿлешендҽ каралган гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар. 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьялары, аларның 

хезмҽткҽрлҽре; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк, 
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кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽле 

(гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза 

бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның кҥчермҽлҽре 

тапшырылырга мҿмкин. 

5.6. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 

документлар исемлеге китерелҽ. 

5.7. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча җитҽкче тҥбҽндҽге карарларның берсен 

кабул итҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн мҿһер 

һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ 

дҽ; 

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. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 

шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазифаи зат, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 

Федераль законның 11.2 статьясындагы 1 ҿлеше нигезендҽ булган материалларны 

кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллана. 
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Кушымта №1   

 
муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 ______________________________________ 
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

______________________________________  
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, 

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

_______________________________________________________(почта 

адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

 

 

Муниципаль милеккә хосусыйлаштырылган торак биналарны кабул итү 

турында гариза 

Сездҽн муниципаль милеккҽ хосусыйлаштырылган мҽйданы ___ кв.м. булган  

торак биналарны кабул итҥегезне сорыйм.  

Торак урын адресы: _________________________муниципаль район  , торак 

пункт____________________,________________ ур. , _________ йорт. 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 

) Гариза; 

2) Шҽхесне раслаучы документлар; 

3) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн) 

4) торак бинага милек хокукын раслаучы Документ (ҽгҽр милек Кҥчемсез милекнең 

Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса); 

5) яшҽҥ урыныннан белешмҽ; 

6) торак бинаның техник паспорты кҥчермҽсе; 

7) Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитетының опека һҽм попечительлек 

бҥлегенең торак бинаны муниципаль милеккҽ тҥлҽҥсез тапшыру турындагы рҿхсҽте 

(хосусыйлаштыруда балигъ булмаган балалар катнашкан очракта)) 

8) йорт кенҽгҽҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерция оешмасы тарафыннан бирелгҽн 

очракта). 

Сораганда ҽлеге документларның оригиналларын бирергҽ сҥз бирҽм. 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №30 

 

Муниципаль  милек  реестрына кергән милекне арендага бирү  буенча   

муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  регламенты 

1. Гомуми нигезләмәләр 

  

1.1. Ҽлеге регламент муниципаль милек реестрына кергҽн милекне арендага бирҥ  

буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Ҽлеге Регламент аренда шартнамҽсенҽ, оператив идарҽ, тҥлҽҥсез файдалану, 

муниципаль милекне хуҗалык алып бару шартнамҽсенҽ (алга таба – хезмҽт кҥрсҽтҥ) 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында ҿстҽмҽ килешҥ тҿзҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –Палата). 

1.3.1. Палатаның 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

 Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) (РФ 

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

 

"Кҿндҿшлекне яклау турында «2006 елның 26 июлендҿге 135-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба-135-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары 

җыелмасы, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 3434 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 җыелышы, 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) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.)); 

 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында" 2004 елның 28 июлендҽге 45-

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

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

15.11.2018 чыккан 136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул иткҽн 

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

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 
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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 хезмәт күрсәтү стандарты 

    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Милек реестрына кергҽн милекне арендага бирҥ   РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Милек бирҥ турында карар яки карар; 

Килешҥ. 

  Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат  

  

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ-

дҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итҥнең 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, 

ҽгҽр туктату мҿмкинлеге 

Россия Федерациясе закон-

нарында кҥздҽ тотылган 

булса, шул очракта муници-

паль хезмҽт кҥрсҽтҥне 

туктату срогы    

 Гариза кергҽн кҿннҽн соң  23 эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган 

Аукционны ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ буенча чаралар 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытында керми. 

Бҽялҽҥ Башкарма комитет һҽм бҽйсез бҽялҽҥ 

арасында тҿзелгҽн килешҥлҽрдҽ билгелҽнгҽн 

срокларда гамҽлгҽашырыла һҽм муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ вакытына керми. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору 
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каралмаган. 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) Гариза; 

2) Шҽхесне раслаучы документлар; 

3) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн) 

4) юридик затның оештыру документлары 

кҥчермҽлҽре. 

Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   

Электрон  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 ҖК п.2 ст.39.15   

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ орган-

нары һҽм бҥтҽн оешмалар 

карамагындагы һҽм мҿрҽ-

җҽгать итҥче тапшырырга 

 Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан ҿземтҽсе; 1) булган   кҥчемсез милек 

объектларына аерым затның хокуклары турында 

бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан 

ҿземтҽ; 

2) кҥчемсез милек объектының тҿп 
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хаклы документларның ту-

лы исемлеге, шулай ук мҿ-

рҽҗҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон 

формада, аларны тапшыру 

тҽртибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ; 

3)ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар яки ЕГРИП 

Мөрәҗәгать итүче документларны алу һәм бирү 

тәртибе һәм ысулын чын Регламентның 

2.5.пунктында билгеләнгән формада бирә ала. 

Санап кителгән документларны, әгәр алар дәүләт 

органнарында, җирле үзидарә органнарында һәм 

башка оешмалар күрсәтмәсендә булган очракта, 

дэгъвачыдан сорау тыела. Гариза бирүчегә  хезмәт 

күрсәтү, мӛрәжәгать итүче дәгъва белдерә торган 

документларны үз эченә алган, югарыда күрсәтелгән 

документларны бирмәү, баш тартуга нигез була 

алмый. 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 
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кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең 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) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган 

документлар мҿрҽҗҽгать итҥченең сату ҥткҽрмичҽ 

аренда килешҥе тҿзҥ хокукын расламыйлар; 

3) соратып алына торган муниципаль милеккҽ 

карата Россия Федерациясенең гамҽлдҽге законнары 

кысаларында ҿченче затларга тапшыру турында 

Карар кабул ителде; 

4) муниципаль бюджет яисҽ автоном 

учреждениедҽ муниципаль милекнең арендалана 

торган объектына хуҗалык алып бару хокукы 

муниципаль унитар предприятиесеннҽн оператив 

идарҽ итҥ хокукы яисҽ муниципаль унитар 

предприятиедҽн булу; 

5) муниципаль милек реестрында соралган 

объектның булмавы; 

6) соралган муниципаль милек Россия 

Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше законнары 

РФ ҖК п.6 ст.39.15  
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талҽплҽре нигезендҽ капиталь ремонт, 

реконструкциялҽнергҽ яки сҥтелергҽ тиеш; 

7) муниципаль мҿлкҽт соратып алына торган 

максатларга муниципаль берҽмлек мҿлкҽтен 

арендага бирҥ максатларына туры килми; 

8) муниципаль кҥчемсез милек соратып алына 

торган эшчҽнлек тҿре шҽһҽр тҿзелеше 

регламентларында билгелҽнгҽн ҽлеге мҿлкҽтне 

рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽренҽ туры килми; 

9) муниципаль торак булмаган фонд объекты 

муниципаль милектҽн читлҽштерелергҽ тиеш; 

10) муниципаль торак булмаган фонд объекты 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен кулланылырга тиеш. 

11) гариза бирҥче узган аукционның җиңҥчесе 

булып тормый 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган  униципаль 

хезмәт күрсәтү ӛчен алыну-

чы түләүнең тәртибе, күләме 

һәм түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос бир-

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 
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гәндә һәм андый хезмәтләр-

не күрсәтү нәтиҗәләрен 

алганда чират кӛтүнең 

максималь срогы 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль 

яклау турындагы законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

объектларга инвалидлар 

ҿчен ҥтҥне тҽэмин 

итҥгҽ, андый хезмҽтлҽрне 

кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текстлы һҽм 

мультимедиа мҽгълҥматын 

урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 
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белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль  хезмҽтлҽрнең Бердҽм 

порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 
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-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
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турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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. 

1) гариза бирҥчегҽ консультация; 

2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) ведомствоара сорауларны формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы органнарга юнҽлтҥ; 

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 Палатага шҽхси яки телефон һҽм электрон почта аша 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Палата 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 Палатага документлар тҽкъдим итҽ. Документлар читтҽге эш 

урыныннан җибҽрелергҽ мҿмкин. Читтҽге эш урыннары исемлеге 4нче номерлы 

кушымтасында бирелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада гариза, электрон почта 

аша Палатага, Интернет-кабул итҥ яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

порталы аркылы юнҽлтелҽ. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥче Палата белгече: 

- гариза бирҥченең шҽхесен ачыклау; 

- гариза бирҥченең вакҽлҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе белҽн эшлҽҥ) 

очрагында; 

- ҽлеге Регламентның  2.5 пунктында кҥрҽтелгҽн документларның барлыгын 

тикшерҥ; 
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- 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, Палата белгече тҥбҽндҽгелҽрне башкара: 

- 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 җибҽрергҽ. 

Документларны кире кагу ҿчен нигез булган очракта, документларны кабул 

итҥче Палата 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: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карарга җибҽрелгҽн 

документларның  кире кайтарылуы.  

 

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм гаризаны Палатага 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 электрон формада ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) Булган   кҥчемсез милек объектларына аерым затның хокуклары турында 

бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ; 

2) Кҥчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ; 

3) ЕГРЮЛдан яки ЕГРИПтан мҽгълҥматлар. 

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 ҥзара бҽйлҽнеш системасы аша кергҽн сораулар 

нигезендҽ тҽэмин итҥче белгечлҽр соралган документларны  

(мҽгълҥматны) бирҽлҽр яки документ һҽм мҽгълҥматның булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҽлҽр (алга таба  – кире кагу турында хҽбҽрнамҽ).  
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Ҽлеге пунктта  билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ тормышка 

ашырыла:    

Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (мҽгълҥматлар) буенча ҿч эш кҿненнҽн 

артык булмаган; 

Калган тҽэмин итҥчелҽр буенча – ҽгҽр ҽзерлек һҽм җавап бирҥ федераль законнар, 

Россия Федерациясе хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм Татарстан Республикасының 

федераль законнарга нигезлҽнеп кабул ителгҽн норматив хокукый актлар буенча 

башка сроклар каралмаса, документ һҽм мҽгълҥмат тапшыручы орган һҽм 

оешмаларга, ведомствоара сораулар, кергҽн кҿннҽн алып, биш кҿн эчендҽ. 

Процедура нҽтиҗҽсе: Палатага  җибҽрелгҽн документлар (мҽгълҥматлар) яки кире 

кагу турындагы хҽбҽрнамҽ (уведомление).  

3.5. Аукцион (конкурс) ҥткҽрмичҽ яки аукцион ҥткҽрҥ белҽн милекне арендага бирҥ 

турында карар чыгару (конкурс). 

3.5.1. Башкарма комитет белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ: 

Ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҥ. 

Баш тарту ҿчен нигез булган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат проектын ҽзерли (алга таба – баш тарту турында хат). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта: 

билгели булу яки булмау нигез каралган ст 17.135-ФЗ номерлы Федераль законның 

53 ст. 1 һҽм 4 п.; 

аукцион (конкурс) ҥткҽрмичҽ яки аукцион (конкурс) ҥткҽрмичҽ мҿлкҽт бирҥ 

турында карар проектын ҽзерли); 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ ашыра һҽм документ 

проектын Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ    имза салуга җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар бер кҿн эчендҽ, сорауларга 

җаваплар кергҽн вакыттан бирле гамҽлгҽашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе:  Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ    имза салуга 

юнҽлдерелгҽн 

документ проекты. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитҽкчесе аукцион (конкурс) ҥткҽрҥ белҽн арендага 

бирҥдҽн баш тарту яки аны бирҥдҽн баш тарту турында хат яза һҽм Бҥлек  белгеченҽ 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ    имза салуга 

юнҽлдерелгҽн проектлар. 

3.5.3. Бҥлек  белгече баш тарту яки кҥрсҽтмҽҥ турында хат яза һҽм кабул ителгҽн 

карар турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн очракта 

  баш тарту турында хат җибҽрҽ. 
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Аукцион (конкурс) ҥткҽрмичҽ мҿлкҽт бирҥ турында карар кабул ителгҽн очракта 

гариза бирҥчегҽ кҥрсҽтмҽ бирҽ. 

Аукцион (конкурс) ҥткҽрҥ белҽн мҿлкҽт бирҥ турында Карар кабул ителгҽн очракта 

3.6 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең белдерҥе яки хат җибҽрҥ баш 

тарту турында. 

3.6.Аукцион ҥткҽрҥ белҽн мҿлкҽт бирҥ ҿчен документ рҽсмилҽштерҥ 

3.6.1. Бҥлек     белгече милек бирҥ турында карар кабул итеп,   арендага 

аукцион (конкурс) ҥткҽрҥ юлы белҽн бҽйсез бҽя бирҥче аша мҿлкҽт арендасын 

бҽялҽҥ бҽясен гамҽлгҽ ашыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҽйсез бҽя бирҥчегҽ җибҽрелгҽн документлар. 

3.6.2. Бҽйсез бҽялҽҥче муниципаль милекне арендалау хокукын бҽялҽҥне башкара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар Башкарма комитет һҽм бҽйсез 

бҽялҽҥ арасында тҿзелгҽн шартнамҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҽялҽҥ турында Башкарма комитетка җибҽрелгҽн 

хисап. 

3.7. Аукцион ҥткҽрҥ ҿчен документлар җибҽрҥ 

3.7.1. Башкарма комитет белгече тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара: 

- бҽялҽҥ эшчҽнлеге турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ тҽзелгҽн 

бҽйсез бҽялҽҥченең исҽп-хисабы, аренда тҥлҽвенең башлангыч бҽясен, бҽясе 

турында тҽкъдимнҽр бирҥ формасы буенча ачык аукцион уздырган вакытта аларны 

кҥтҽрҥ («аукцион адымы») кҥлҽмен, шулай ук задатканың кҥлҽмен билгели 

- аукцион нҽтиҗҽлҽре буенча тҿзелҽ торган мҿлкҽтне арендалау килешҥлҽренең 

мҿһим шартларын билгели 

- Башкарма комитетның аренда бҽясен кҥтҽрҥ ҿчен аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ 

турындагы карары проектын ҽзерли. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Бҥлекнең   милек сату бҽясен арттыруга 

аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турындагы кҥрсҽтмҽсе проекты. 

3.7.2. Бакарма комитет Җитҽкчесе  документларга экспертиза ҥткҽрҽ һҽм бҽяне 

кҥтҽрҥгҽ аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында карар проектын имзалый. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер эш кҿне эчендҽгамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҽяне кҥтҽрҥгҽ аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында 

имзаланган боерык проекты. 

3.7.3. Башкарма комитет белгече бҽяне кҥтҽрҥ ҿчен аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ 
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турында Карар кабул итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бҽяне кҥтҽрҥгҽ аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында 

боерык. 

3.8. Аукцион ҥткҽрҥ 

3.8.1. Бҥлек  белгече сатуларны оештыручыга аренда тҥлҽве бҽясен арттыруга 

аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында боерык җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: сатуларны оештыручыга аренда тҥлҽве бҽясен кҥтҽрҥгҽ 

аукцион оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында боерык. 

3.8.2. Сатуларны оештыручы аукционны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ 

буенча чаралар ҥткҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар законда билгелҽнгҽн срокта 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: аукцион. 

3.8.3. Сатуларны оештыручы Бҥлеккҽ    бирҽ: 

- аукцион ҥткҽрҥ турында хисап; 

- аукцион алып бару аудиоязмасы; 

- аукционда катнашу ҿчен гаризалар кабул итҥ журналы; 

- аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ нигезендҽ соратып алына торган документлар 

теркҽлгҽн аукционда катнашу ҿчен гаризалар; 

- аукционда катнашуга кергҽн гаризаларны карау һҽм аукционда катнашучылар тану 

беркетмҽсе; 

- һҽр лот буенча аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽлҽр; 

-милек арендасы килешҥе һҽм кабул итҥ-тапшыру актының җиңҥчелҽр тарафыннан 

имзаланган проектлары. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукцион уздырганнан соң ике эш 

кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Бҥлеккҽ  ҥткҽрелгҽн аукцион буенча бирелгҽн 

документлар. 

3.9. Мҿлкҽт арендалау шартнамҽсен, кабул итҥ-тапшыру актын тҿзҥ һҽм бирҥ 

3.9.1 Бҥлек     белгече битлҽрнең нумерациясен куя, милекне арендалау 

килешҥе проектын (алга таба – килешҥ) ҥти, битлҽрнең санын кҥрсҽтҽ һҽм Бҥлек   

  мҿһере һҽм шҽхси имзасы белҽн беркетҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: ялган килешҥ проекты. 

3.9.2. Башкарма комитет Җитҽкчесе  милекне кабул итҥ – тапшыру турында килешҥ 

һҽм акт проектын имзалый. 



1002 

 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан 

соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган Килешҥ проекты һҽм милекне кабул итҥ – 

тапшыру акты. 

3.9.3. Бҥлек     белгече яклар тарафыннан имзаланган килешҥне "килешҥлҽрне 

теркҽҥ" журналында теркҽп бара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаган-

нан соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: теркҽлгҽн килешҥ. 

3.9.4.  Башкарма комитет Җитҽкчесе  сҽҥдҽ җиңҥчегҽ килешҥ буенча ике нҿсхҽ, 

Башкарма комитет боерыкларының аренда тҥлҽве бҽясен кҥтҽрҥгҽ аукцион оештыру 

һҽм ҥткҽрҥ турындагы кҥрсҽтмҽлҽренең бер нҿсхҽсен бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура сатуларда җиңҥче мҿрҽҗҽгать иткҽн 

вакыттан алып 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: аренда тҥлҽве бҽясен арттыруга аукцион оештыру 

һҽм ҥткҽрҥ турында бирелгҽн боерык. 

3.10. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.10.1.Мҿрҽҗҽгать итҥчеКФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҤнең ерактан 

урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.10.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.10.3. КФҤ ннҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар алынганда процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤнҽ җибҽрелҽ.      

3.11. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

3.11.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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. 

 Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торучы документта кҥрсҽтелгҽн 

белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризада гариза бирҥче (вҽкалҽтле 

вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), я  дҽҥлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ кҥпфункцияле ҥзҽге 

аша бирелҽ. 

3.11.2. 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. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: палата белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм 

теркҽлгҽн гариза. 

3.11.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.4 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын  алу белҽн 

шҽхсҽн имзалап яки мҿрҽҗҽгать итҥченең почта аша җибҽрҥе (электрон почта аша) 

тарафыннан палатага техник хата булган документның оригиналын тапшырганда 

документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
  

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тикшереп тору. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга 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 процедуралар тарафыннан 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль Палата рҽисе, шулай ук 

Палата белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 
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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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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 

затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан 

тыш) тәртибе 
  

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм аннан 

да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 
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3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ, кҥп функцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, 

оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ 

бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый 

тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять 

бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 

тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия  Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары 

һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽк 

яки дҽҥлҽт хакимиятенең тиешле органына (җирле ҥзидарҽ органына), шулай ук 

кҥпфункцияле ҥзҽкне (алга таба-кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 
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2010 елның 27 июлендҽге 210 – ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга язма формада бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмау) 

шикаятьлҽре югары органга (булган очракта) бирелҽ яисҽ аның булмаганда турыдан-

туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. 

Кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. 

Кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаятьлҽр Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белҽн 

вҽкалҽтле кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ вазыйфаи затка тапшырыла. 

27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ 

каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи затының карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять 

почта аша, кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽре, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең бердҽм порталыннан яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең региональ порталыннан файдаланып, җибҽрелергҽ мҿмкин, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

Кҥп функцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталыннан файдаланып җибҽрелҽ ала, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 2010 

елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлеше белҽн каралган оешмаларның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаять, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренҽ «Итернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтлары, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталын яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталын кулланып почта аша җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай 

ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга,кҥпфункцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽкне 

гамҽлгҽ куючыга, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлешендҽ каралган оешмаларга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн шикаять 

теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органга, кҥпфункцияле ҥзҽк, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче оешмаларга шикаять 

биргҽн очракта,мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул итҥдҽ яки җибҽрелгҽн 
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мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый тҿзҽтҥлҽр бозылган 

очракта – аны теркҽҥ кҿненнҽн соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.5. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны карап торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең вазыйфаи затының, аның җитҽкчесенең һҽм (яки) 

хезмҽткҽренең, оешмаларның исеме, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган исеме, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яки) 

хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ 

торган органнары; 

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 1.1 

ҿлешендҽ каралган гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар. 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьялары, аларның 

хезмҽткҽрлҽре; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽле 

(гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза 

бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның кҥчермҽлҽре 

тапшырылырга мҿмкин. 

5.6. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 

документлар исемлеге китерелҽ. 

5.7. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча җитҽкче тҥбҽндҽге карарларның берсен 

кабул итҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн мҿһер 

һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ 

дҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 
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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. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 

шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазифаи зат, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 

Федераль законның 11.2 статьясындагы 1 ҿлеше нигезендҽ булган материалларны 

кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллыйлар. 
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Кушымта №1   

 
муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 ______________________________________ 
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 

мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

______________________________________  
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма, 

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

_______________________________________________________(почта 

адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

 

 

 

Муниципаль милек реестрына керә торган муниципаль милекне арендага 

бирү турында гариза 

 

Муниципаль милек реестрына керҽ торган муниципаль милекне арендага 

бирҥегезне сорыйм.  

Муниципаль милек урнашу урыны:___________________ муниципаль район,  

торак пункт______________, ____________ ур., ______ й. 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:  

1) Шҽхесне раслаучы документлар;  

2) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил 

эшли икҽн);  

3) Юридик затның оештыру документлары кҥчермҽлҽре.  

Сораган вакытта сканерланган документларның оригиналларын бирергҽ сҥз бирҽм.  

______________  ________________________   _________________________ 

 

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

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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 2 

019 елның 29 маендагы  
256 номерлы карарына кушымта  №31 

 

Муниципаль  берәмлек муниципаль милкен сатулар уздырмыйча бушлай 

куллануга тапшыру   буенча   муниципаль  хезмәт күрсәтү  административ  

регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент)   муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген сатулар оештырмыйча 

сату буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга 

таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

26.07.2006 чыккан     135-ФЗ номерлы «Конкуренцияне саклау турында» 

Федераль законы  (алга таба – Федераль  закон №135-ФЗ) (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 31.07.2006, №31 (1 к.), ст. 3434);  

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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.); 

 «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: 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн торып эш 

урыны – муниципаль районнарның авыл җирлеклҽрендҽ документлар кабул итҥ һҽм 

бирҥ, гариза бирҥчелҽргҽ консультация бирҥ;  
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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. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль  берҽмлек муниципаль милкен 

сатулар уздырмыйча бушлай куллануга тапшыру      

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Бушлай куллану килешҥе, боерык, милекне 

тапшыру акты. 

 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат  

 Муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе боерык 

тҥгел, карар булса, административ  регламент  текс-

тында муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ  

буларак карар тасвирлана.  

  РФ ҖК 39.1 ст. п.1 пп.4 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

   Гаризаны алганнан соң  24 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ.  

Имзаланган килешҥне тапшыру боерык 

теркҽлгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып 

тору каралмаган. 

 

     РФ ҖК п.8 ст.39.29   
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мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

  

 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  1)Гариза 

  2) гариза бирҥ датасына ҥзгҽрешлҽре һҽм 

ҿстҽмҽлҽре белҽн оештыру документларының 

расланган  кҥчермҽлҽре;   

3) потенциаль  ссудоалучы   - физик затка, шул 

исҽптҽн шҽхси эшмҽкҽр  статусы булган гражданинга 

паспорт кҥчермҽсе; 

4) Ф.И.А.и. кҥрсҽтеп җитҽкче билгелҽҥ турында 

карар  (приказ, карар, боерык һ.б.). 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга тиешле башка 

документлар 6нчы кушымтада китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен гариза 

бланкын мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм теркҽлҥче документлар мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның кайсы да булса берсе белҽн 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш йҿртҥче зат тарафыннан); 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 
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почта аша җибҽрҥ. 

Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кҿчҽйтелгҽн югары 

квалификацияле электрон култамга белҽн 

имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ гомумфайдаланыла 

торган мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, шул  

исҽптҽн Интернет мҽгълҥмати- телекоммуникация 

челтҽре һҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

Бердҽм порталы аша да тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин.    

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хо-

кукый актлар нигезендҽ за-

рур булган дҽҥлҽт органна-

ры, җирле ҥзидарҽ органна-

ры һҽм бҥтҽн оешмалар ка-

рамагындагы һҽм мҿрҽҗҽ-

гать итҥче тапшырырга хак-

лы документларның тулы 

исемлеге, шулай ук мҿрҽ-

җҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон фор-

мада, аларны тапшыру тҽр-

тибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлык-

ка килҽ: 

1)Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ҿземтҽ);  

2) ЕГРЮЛ яисҽ ЕГРИПтан мҽгълҥматлар; 

3)   Россия Федерациясе субъекты буенча дҽҥлҽт 

статистикасы  Федераль  хезмҽтенең    территориаль  

органы мҽгълҥматый хатыннан оешманың  ЕГРПОда 

исҽптҽ торуы турында мҽгълҥмат; 

4) физик  затның салым органында исҽпкҽ кую 

турында мҽгълҥмат; 

5) бухгалтерлык  балансыннан мҽгълҥмат (шул 

исҽптҽн  керем һҽм чыгым турында исҽп). 

Гариза бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 

документларны ысуллары һҽм тҽкъдим итҥ тҽртибе 

Приказ №1 
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ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 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 тап-

шырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булып тормый 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 
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документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

 1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 

кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гари-

зада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

(яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

2)   документлар мҿрҽҗҽгать итҥченең сатулар 

ҥткҽрмичҽ    аренда килешҥе тҿзҥ хокукын расламый; 

3) сорала торган муниципаль  милеккҽ карата   

Россия Федерациясенең гамҽлдҽге канунчылыгы 

нигезендҽ ҿченче затларга тапшыру турында карар 

кабул ителгҽн; 

4)   муниципаль  бюджет  яки автоном  

учреждениенең оператив идарҽ хокукы булу  яки   

муниципаль  унитар  предприятиенең  муниципаль 

милекнең   арендалана торган объектына карата 

хуҗалык алып бару хокукы булу; 

5) сорала торган  объектның   муниципаль  милек 

реестрында булмавы; 

6) Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше 

канунчылыгы нигезендҽ сорала торган      

муниципаль  милеккҽ   капиталь ремонт , 

реконструкция яки   сҥтҥ кирҽк; 

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39.16 РФ ҖК 
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7) муниципаль  милек сорала торган максатларга 

ирешҥ ҿчен туры килми; 

8) куллану тҿрен гамҽлгҽ кую ҿчен  сорала торган      

муниципаль  милек  шҽһҽр тҿзелеше регламентлары 

белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренҽ туры килми;    

9)  торак булмаган муниципаль фонд  объекты   

муниципаль милектҽн читлҽштерелергҽ тиеш; 

10) торак булмаган муниципаль фонд  объекты     

муниципаль мҽнфҽгатьлҽр ҿчен кирҽк.    

  

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 
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хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 
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кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥ 

һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 



1026 

 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче кушымтада 

кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 
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тапшырылырга мҿмкин. Ерактан торып эш урыннары исемлеге 7 нче кушымтада 

китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1)Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 
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кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ);  

2) ЕГРЮЛ яисҽ ЕГРИПтан мҽгълҥматлар; 

3)   Россия Федерациясе субъекты буенча дҽҥлҽт статистикасы  Федераль  

хезмҽтенең    территориаль  органы мҽгълҥматый хатыннан оешманың  ЕГРПОда 

исҽптҽ торуы турында мҽгълҥмат; 

4) физик  затның салым органында исҽпкҽ кую турында мҽгълҥмат; 

5) бухгалтерлык  балансыннан мҽгълҥмат (шул исҽптҽн  керем һҽм чыгым турында 

исҽп). 

  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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив  хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1.   Палата белгече: 

- урынга чыгып сорала торган милекнк тикшерҽ; 

-алынган мҽгълҥматны эшкҽртҽ. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар соралган мҽгълҥматлар 

алынганнан соң ике эш кҿнендҽ башкарыла.  

  Процедураларның нҽтиҗҽсе: кҥрсҽтелгҽн бина буенча мҽгълҥмат ҽзерлҽҥ. 

3.5.2. Палата белгече, бҥлектҽ булган һҽм тикшерҥ вакыт алынган 

мҽгълҥматлар нигезендҽ   Палата рҽисенҽ карау ҿчен кҥрсҽтелгҽн бина буенча 

гомумилҽштерелгҽн мҽгълҥмат ҽзерли. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

тҽмамланганнан соң ике кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кҥрсҽтелгҽн бина буенча гомумилҽштерелгҽн 

мҽгълҥмат ҽзерлҽҥ, Палата рҽисенҽ карау ҿчен юллау.   

3.5.3.   Палата рҽисе  гаризаны карап тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ:   

-   конкурс  яки аукцион ҥткҽрмичҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ; 

-   муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту.   

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар караган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

  Процедураның нҽтиҗҽсе: Палата рҽисенең  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында карар кабул итҥе. 

3.5.4. Палата белгече: 

 муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында карар кабул ителсҽ, муниципаль  

милекне бушлай куллануга тапшыру турында боерык проекты ҽзерли; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителсҽ, баш 

тарту хаты проекты ҽзерли.   

Ҽзер документ  проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештергҽннҽн соң Палата 

рҽисенҽ имзаларга юллый. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затына) имзалауга 

юлланган проект. 

3.5.5.   Палата рәисе боерык проектын раслый, имзалый, мӛхер белән беркетә.  

Имзаланган документны Палата белгеченә юллый. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проект раслау ҿчен документ кергҽн 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган боерык яки җир кишҽрлеген бирҥдҽн баш 

тарту турында хат.  

 3.5.6.  Палата белгече: 

Боерык яки хатны терки.   

      Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр 

итҽ.  

Кире кагу турында хатны  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ   почта яки     электрон  адрес 

почтасына юллый. 

             Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документны имзалау 

кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

             Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

 3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ  

3.6.1.   Палата белгече: 

 Милек белән бушлай куллану килешүе әзерли (алга таба – килешҥ); 

тапшыру акты  ҽзерли; 
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килешҥ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый; 

  Палата рҽисе имзалаган килешҥне килешҥлҽр теркҽҥ    журналында терки; 

Килешҥне мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ   кул куйдырып бирҽ; 

Мҿрҽҗҽгать итҥче белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшыру актын  имзалый; 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшыру актын  бирҽ; 

  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар боерык кабул ителгҽннҽн соң ике 

кҿн эчендҽ башкарыла.   

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ  бирелгҽн килешҥ һҽм акт.    

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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки 

КФҤ аша бирелҽ. 

3.8.2. 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) техник 

хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн документ 

алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 



1032 

 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-нан 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 күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 урынбаса-

ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакы-

тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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 затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 
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6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту 

яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн документлар-

ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ хаксыз 

яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 
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бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире 

кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире кагуда 

дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма 

хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл кылмавының) 

документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагуда 

кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 

ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма рҽвештҽ шул 

турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) 

карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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 
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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. 

5.10.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 
 

 
муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 ______________________________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

 

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

 ______________________________________________________________ _  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 

Муниципаль милекне сатулар уздырмыйча 

бушлай куллануга тапшыру турында ГАРИЗА 

  Бушлай куллануга  

________________________________________________________   адресы буенча урнашкан  

___________________________________________  

Гомуми мҽйданы ______________ кв.м. булган  муниципаль милекне 

________________________  

  ______________________________________________ максатларда 

             (милекне куллану максаты кҥрсҽтелҽ)                       

______________________________________________________________________________

______________________________________ нигезендҽ бирҥегезне сорыйм. 

         (эшчҽнлек башкаруга рҿхсҽт бирҥче документ)   

Кече һҽм урта эшмҽкҽрлек   субъектларына керҥ _________________________ (ҽйе,юк). 

Ҥзенчҽлекле шартлар ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

1) гариза бирҥ датасына ҥзгҽрешлҽре һҽм ҿстҽмҽлҽре белҽн оештыру 

документларының расланган  кҥчермҽлҽре;   

2) потенциаль  ссудоалучы   - физик затка, шул исҽптҽн шҽхси эшмҽкҽр  статусы 

булган гражданинга паспорт кҥчермҽсе; 

3) Ф.И.А.и. кҥрсҽтеп җитҽкче билгелҽҥ турында карар  (приказ, карар, боерык һ.б.). 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  

 

 

 
 

 

 

Примечание [u4]:  
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

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



1041 

 

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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №32 

Муниципаль милек арендасы  килешүен өзү буенча   муниципаль  хезмәт 

күрсәтү  административ  регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент)   муниципаль милек арендасы  килешҥен ҿзҥ буенча муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

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

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

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

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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.); 

 «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: 

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 
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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. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль милек арендасы  килешҥен ҿзҥ РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

Килешҥ. 

 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат  

  РФ ҖК   

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

   Гаризаны алганнан соң  10 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ.  

Имзаланган килешҥне тапшыру боерык 

теркҽлгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып 

тору каралмаган. 

 

  

 

     РФ ҖК п.8 ст.39.29   
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2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  1)гамҽлдҽге ҿзелҽ торган килешҥнең номер һҽм 

тҿзҥ датасын кҥрсҽтеп гариза, юридик зат 

мҿрҽҗҽгать итсҽ,   ОГРН һҽм ИННны да кҥрсҽтеп. 

2) юридик зат вҽкиле шҽхесен раслаучы 

документлар кҥчермҽсе (  паспорт кҥчермҽсе).  

3)   юридик затның оештыру документлары   

(устав, оештыру  килешҥе).  

4)  физик   яки юридик  зат  вҽкиле хокукларын 

(вҽкалҽтлҽрен)   раслаучы документ  кҥчермҽсе 

(ышанычнамҽ, җыелыш беокетмҽсеннҽн ҿземтҽ).  

  Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга тиешле башка 

документлар 6нчы кушымтада китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен гариза 

бланкын мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм теркҽлҥче документлар мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның кайсы да булса берсе белҽн 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш йҿртҥче зат тарафыннан); 

почта аша җибҽрҥ. 

Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кҿчҽйтелгҽн югары 

квалификацияле электрон култамга белҽн 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 
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имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ гомумфайдаланыла 

торган мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, шул  

исҽптҽн Интернет мҽгълҥмати- телекоммуникация 

челтҽре һҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

Бердҽм порталы аша да тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин.    

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хо-

кукый актлар нигезендҽ за-

рур булган дҽҥлҽт органна-

ры, җирле ҥзидарҽ органна-

ры һҽм бҥтҽн оешмалар ка-

рамагындагы һҽм мҿрҽҗҽ-

гать итҥче тапшырырга хак-

лы документларның тулы 

исемлеге, шулай ук мҿрҽ-

җҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон фор-

мада, аларны тапшыру тҽр-

тибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлык-

ка килҽ: 

1.   ЕГРЮЛ дан   мҽгълҥматлар (мҿрҽҗҽгать итҥче 

юридик зат булса). 

2. Гамҽлдҽге муниципаль   милек арендасы 

килешҥе кҥчермҽсе. 

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 тап-

шырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булып тормый 

Приказ №1 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

Килештерҥ талҽп ителми    
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гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы 

кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гари-

зада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

(яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

2) аренда килешҥенең срогы чыккан. 
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 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  
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кӛтүнең максималь срогы 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 
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һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан  Республикасының дҽҥ-

лҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порта-

лында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, 

тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥматның 

булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥ 

һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 
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3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

  ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар (мҿрҽҗҽгать итҥче  юридик зат булса). 

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. 



1057 

 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив  хокукый 

актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос 

кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1.   Палата белгече: 

 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту  ҿчен ҽлеге Регламентның 2.9. 

пункты белҽн билгелҽнгҽн нигезлҽр булуны тикшерҽ.   

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту  ҿчен  нигез булмаса, Палата белгече:     

гаризага теркҽлгҽн   документлар булуын тикшерҽ;   

ҽлеге документларның гамҽлдҽ булу срогын тикшерҽ; 

килешҥ ҽзерли.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту  ҿчен нигез булса, Палата 

белгече муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ проекты 

ҽзерли.   (алга таба – хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ башкарыла. 

  Процедураларның нҽтиҗҽсе: килешҥ проекты яки хҽбҽрнамҽ проекты. 

3.5.2.    Палата рҽисе    экспертиза ҥткҽрҽ һҽм килешҥ проекты яки 

хҽбҽрнамҽ проектын ҽзерли. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

тҽмамланганнан соң ике кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата рҽисе    имзалаган килешҥ проекты яки 

хҽбҽрнамҽ проекты.          

               3.6.   Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.  

Мҿрҽҗҽгать итҥче килешҥне имзалый. 

  Палата белгече  килешҥне “Муниципаль милек арендасы  килешҥен ҿзҥ  

турында килешҥне теркҽҥ”  журналында терки һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ ике 

нҿсхҽсен тапшыра.  

 Мҿрҽҗҽгать итҥче килешҥне алуы турында кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽннҽн 

соң 15 минут эчендҽ башкарыла.   

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ  бирелгҽн килешҥ.   

3.6.4. Палата белгече хезмәт күрсәтүдән баш тарту карары кабул ителгән булса, 

мҿрҽҗҽгать итҥчене   муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ.  
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Кире кагу турында хатны  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ   почта яки     электрон  адрес 

почтасына юллый. 

             Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документны имзалау 

кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

             Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ  муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

 

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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 

3.8.2. 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн 

шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта 

аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-нан 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 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы 

эшчҽнлегенең яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 
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тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы 

кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 
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в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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, 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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  
 

муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

 ______________________________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның фамилиясе, исеме,  

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

 

 

 (юридик затлар ҿчен - ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥматлар,  

урнашу урыны, оештыру-хокукый формасы, ОГРН 

 ______________________________________________________________ _  

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон номеры)                                                                                                        

                                                                            

Муниципаль милек арендасы  килешҥен ҿзҥ турында 

ГАРИЗА 

                         

                _________е. чыккан ________ номерлы     муниципаль  милек 

арендасы килешҥен _________________ сҽбҽпле ҿзҥегезне сорыйм. 

  Юридик   затлар ҿчен: ОГРН _____________________ 

                                        ИНН ______________________ 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):  

1)гамҽлдҽге ҿзелҽ торган килешҥнең номер һҽм тҿзҥ датасын кҥрсҽтеп гариза, 

юридик зат мҿрҽҗҽгать итсҽ,   ОГРН һҽм ИННны да кҥрсҽтеп. 

2) юридик зат вҽкиле шҽхесен раслаучы документлар кҥчермҽсе (паспорт 

кҥчермҽсе).  

3)   юридик затның оештыру документлары   (устав, оештыру  килешҥе).  

4)  физик   яки юридик  зат  вҽкиле хокукларын (вҽкалҽтлҽрен)   раслаучы 

документ  кҥчермҽсе (ышанычнамҽ, җыелыш беокетмҽсеннҽн ҿземтҽ).  

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________________  

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 
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хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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 2 

019 елның 29 маендагы  
256 номерлы карарына кушымта  №33 

 

Муниципаль биләмәдә булган муниципаль милекне сатулар нәтиҗәсе буенча  

бушлай куллануга тапшыру килешүе төзү  буенча   муниципаль  хезмәт күрсәтү  

административ  регламенты 

 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент)   муниципаль милектҽ булган муниципаль милекне сатулар нҽтиҗҽсе 

буенча  бушлай куллануга тапшыру килешҥе тҿзҥ  буенча муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ). 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

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

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

  

5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);  

26.07.2006 чыккан     135-ФЗ номерлы «Конкуренцияне саклау турында» 

Федераль законы  (алга таба – Федераль  закон №135-ФЗ) (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 31.07.2006, №31 (1 к.), ст. 3434);  

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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 Федераль  антимонополь  хезмҽтенең  10.02.2010 чыккан   

67номерлы  «  Милек белҽн ышаныч нигезендҽ идарҽ итҥ, аренда килешҥе, бушлай 

куллану килешҥе, дҽҥлҽт һҽм муниципаль милеккҽ карата хокук яки куллануны  

кҥчҥ истҽ тотучы, аларга карата кҥрсҽтелгҽн килешҥлҽр конкурс рҽвешендҽге 

сатулар ҥткҽреп башкарыла торган  башка килешҥлҽр тҿзҥгҽ конкурслар яки 

аукционнар ҥткҽрҥ тҽртибе турында” приказы (алга таба  – ФАХ Приказы №67) 

(Россия газетасы, 24.02.2010, №37);  

 «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) ;  
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  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: 

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. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

Муниципаль  милектҽге  муниципаль милекне 

сатулар нҽтиҗҽсе буенча  бушлай куллануга 

тапшыру килешҥе тҿзҥ   

  

№135-ФЗ Федераль  

законның 17.1статьясы,  

РФ ҖКның 36 Бҥлеге ; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

муниципаль милек     бушлай куллануга тапшыру 

килешҥе, бинаны тапшыру моментына нинди хҽлдҽ 

булуын чагылдыручы фотофиксация кушымтасы 

белҽн муниципаль милек     бушлай куллануга 

тапшыру акты (кҥчемсез милек тапшырылганда). 

 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат   

    

РФ ҖКның 36 Бҥлеге; 

ФАХ Приказының №6792, 

98, 150   пунктлары  

 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

   Гаризаны алганнан соң  29 кҿн эчендҽ карар 

кабул итҥ.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып 

тору каралмаган. 

 

  

     РФ ҖК п.8 ст.39.29   
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алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

  

 

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  Гариза (стандарт  бланкта) мҿрҽҗҽгать итҥче тур. 

мҽгълҥматлар  (тулы исеме, фактик  урнашу урыны, 

тҿп эшчҽнлеге, җитҽкче тур. мҽгълҥматлар телефон 

номеры) һҽм   объект тур. мҽгълҥматлар (урнашу 

урыны, мҽйданы, этаж, куллану максаты һҽм   

профиле). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алу ҿчен гариза 

бланкын мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. 

Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның 

рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм теркҽлҥче документлар мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҽгазь йҿрткечлҽрдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның кайсы да булса берсе белҽн 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш йҿртҥче зат тарафыннан); 

почта аша җибҽрҥ. 

Гариза һҽм документлар мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан шулай ук кҿчҽйтелгҽн югары 

квалификацияле электрон култамга белҽн 

п.4 39.11 РФ ҖК; 

Палата турында нигезлҽмҽ 
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имзаланган 

электрон документ рҽвешендҽ гомумфайдаланыла 

торган мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, шул  

исҽптҽн Интернет мҽгълҥмати- телекоммуникация 

челтҽре һҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

Бердҽм порталы аша да тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин.    

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хо-

кукый актлар нигезендҽ за-

рур булган дҽҥлҽт органна-

ры, җирле ҥзидарҽ органна-

ры һҽм бҥтҽн оешмалар ка-

рамагындагы һҽм мҿрҽҗҽ-

гать итҥче тапшырырга хак-

лы документларның тулы 

исемлеге, шулай ук мҿрҽ-

җҽгать итҥчелҽр тарафын-

нан аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон фор-

мада, аларны тапшыру тҽр-

тибе; ҽлеге документлар 

алар карамагында булган 

дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ оешма 

Бу категориягҽ караган документлар тапшыру 

талҽп ителми 

Приказ №1 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

Килештерҥ талҽп ителми    
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гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 Мондый нигез юк  
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

 1) Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше 

канунчылыгы нигезендҽ сорала торган      

муниципаль  милеккҽ   капиталь ремонт , 

реконструкция яки   сҥтҥ кирҽк; 

2) куллану тҿрен гамҽлгҽ кую ҿчен  сорала торган      

муниципаль  милек  шҽһҽр тҿзелеше регламентлары 

белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренҽ туры килми; 

3) Муниципаль  милек җирле ҥзидарҽ органнары 

тарафыннан җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне чишҥ 

ҿчен һҽм (яки) аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

кую ҿчен кулланыла;   

РФ ҖК п.6 ст.39.15   
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4) сорала торган муниципаль  милеккҽ карата   

Россия Федерациясенең гамҽлдҽге канунчылыгы 

нигезендҽ ҿченче затларга тапшыру турында карар 

кабул ителгҽн; 

5)   максатларга ирешҥ ҿчен соралучы 

муниципаль милек  муниципаль милекне бушлай 

куллануга бирҥ максатларына туры килми;   

6) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар 

тулы кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган 

гари-зада һҽм (яки) документларда тулы булмаган 

һҽм (яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

7) мҿрҽҗҽгать итҥче ҥткҽрелгҽн аукционның 

җиңҥчесе тҥгел.   

 

ст.39.16 РФ ҖК 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 
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 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә. 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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. 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

 



1078 

 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 



1079 

 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥ 

һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 
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мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче кушымтада 

кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 
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тапшырылырга мҿмкин. Ерактан торып эш урыннары исемлеге 7 нче кушымтада 

китерелгҽн. 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 милекне бушлай куллануга тапшыру мҿмкинлеге турында 

карар кабул итҥ.  

3.4.1.   Палатаның вазыйфаи заты:  

Кире кагу ҿчен Регламентның 2.9 пунктындагы нигезлҽр булуын тикшерҽ.    

Нигез булмаса, Палата белгече: 

Гаризага теркҽлҽ торган документларны тикшерҽ;   

Сорала торган объектны тикшерҽ; 
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Алынган мҽгълҥматны эшкҽртҽ; 

Сорала торган  объект буенча гомумилҽштерелгҽн мҽгълҥмат ҽзерли һҽм    

карар кабул итҥ ҿчен Палата рҽисенҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар процедура тҽмамланганнан 

соң ҿч кҿн эчендҽ башкарыла.   

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата рҽисенҽ җибҽрелгҽн гомумилҽштерелгҽн 

информация.   

  3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Бушлай куллану килешҥе тҿзҥгҽ сатулар ҥткҽрҥгҽ ҽзерлек, бушлай 

куллану килешҥе   тҿзҥ хокукы сату-алу акты тҿзҥ. 

3.5.1. Палата вазыйфаи заты бушлай куллану килешҥе  тҿзҥ хокукына 

сатуларның башлангыч мҿстҽкыйль  бҽясен билгели һҽм   Палата җитҽкчесенҽ 

имзаларга юллый. 

  Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге  регламентның 3.4.4 

пунктында кҥрсҽтелгҽн процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата җитҽкчесенҽ имзаларга юлланган хат 

проекты.    

  3.5.2.  Палата рәисе хат проектын раслый, имзалый.  Имзаланган документны 

Палата белгеченә юллый. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проект раслау ҿчен документ кергҽн 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган   хат проекты.  

 3.5.3.  Палата белгече: 

  Хатны терки һәм бәяләү оешмасына юллый.   

             Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

башкарылганнан соң бер кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

   Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҽялҽҥ оешмасына җибҽрелгҽн бҽйсез 

башлангыч бҽя кую турында хат.   

 3.5.4. Палатаның вазыйфаи заты бҽялҽҥ оешмасыннан башлангыч бҽянең 

зурлыгы турында мҽгълҥмат килгҽч,  муниципаль билҽмҽдҽ булган муниципаль 

милекне сатулар нҽтиҗҽсе буенча  бушлай куллануга тапшыру килешҥенҽ сатулар 

ҥткҽрҥ турында боерык    проекты ҽзерли.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар бҽялҽҥ оешмасыннан 

башлангыч бҽянең зурлыгы турында мҽгълҥмат килгҽч ике кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе:   Палата рҽисенҽ имзаларга җибҽргҽн боерык 

проекты.  

3.5.5.Палата рҽисе боерык  проектын раслый һҽм Палатаның вазыйфаи затына 

җибҽрҽ.     

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

башкарылганнан соң бер кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган боерык.   

   

3.5.6. Палата вазыйфаи заты: 

Боерыкны терки; 

Боерыкны (хҽбҽрнамҽне)  сатуларның рҽсми сайтына урнаштыра.    

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

башкарылганнан соң ике кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: сатуларның рҽсми сайтына урнаштырылган 

боерык (хҽбҽрнамҽ). 

3.5.6. Палата вазыйфаи заты: 

    Бушлай куллануга тапшыру килешҥенҽ сатулар ҥткҽрҥ турында  боерыкны 

терки; 

Бу турыдагы белдерҥне   (хҽбҽрнамҽне)  торглар рҽсми    сайтында бастыра.    

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

башкарылганнан соң ике кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: торглар рҽсми    сайтында белдерҥ   (хҽбҽрнамҽ)  

бастыру.   

3.5.7. Махсуслашкан оешма  ФАСның 67номерлы Приказы белҽн расланган 

тҽртип нигезендҽ сатулар ҥткҽрҥне тҽэмин итҽ.   Шул ук тҽртип нигезендҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан   конкурс /аукционда катнашуга  заявка   (телҽсҽ 

кайсы физик зат, шул исҽптҽн  шҽхси эшмҽкҽр,   юридик  зат ҽлеге  муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсен алу ҿчен билгелҽнгҽн сатуларда катнашырга хокуклы, ягъни алда 

кҥрсҽтелгҽн   процедураларны узмыйча да). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура  муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ 

срогына керми. 

Процедура нҽтиҗҽсе: сатуларның җиңҥчесен игълан итҥ. 

3.5.8. Палата вазыйфаи заты сатуларның җиңҥчесен билгелҽгҽннҽн соң   

муниципаль милекне бушлай куллануга тапшыру турында боерык проекты ҽзерли 

һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ.     

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган сатуларның җиңҥчесен билгелҽгҽннҽн соң 

ике кҿндҽ башкарыла. 

  Процедура нҽтиҗҽсе: Палата рҽисенҽ җибҽрелгҽн боерык. 

  3.5.9. Палата Рҽисе боерыкка   кул куя. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган боерык. 

  3.5.10. Палата вазыйфаи заты:  

Боерыкны терки; 

  сату-алу хокукы тҿзҥгҽ килешҥ тҿзи; 
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килешҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

башкарылганнан соң ике кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата рҽисе имзалаган килешҥ. 

3.5.11. Палата вазыйфаи заты килешҥне Палата рҽисе имзалаган кҿнне сатуда 

җиңҥчелҽрне килешҥгҽ кул куярга чакыра.   

Җиңҥче килгҽн кҿнне Палата вазыйфаи заты аңа имзалау ҿчен килешҥне бирҽ.  

Җиңҥче килешҥгҽ кул куя. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: җиңҥче имзалаган килешҥ. 

3.5.12. Палата вазыйфаи заты  килешҥгҽ номер куя һҽм кул куйдырып 

җиңҥчегҽ тапшыра.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

башкарылганнан соң бер кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: сатулар җиңҥчесенҽ тапшырылган килешҥ.   

 3.6. Сатулар нҽтиҗҽсе буенча муниципаль милекне бушлай куллану килешҥе 

тҿзҥ.    

3.6.1. Сатулар җиңҥчесе  (алга таба – мҿрҽҗҽгать итҥче): 

  10 банк кҿне эчендҽ сатуларда алынган килешҥ ҿчен тҥли; 

Палата вазыйфаи заты  тҥлҽҥ кҽгазенең кҥчермҽсен тапшыра.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура  муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ 

срогына керми. 

Процедура нҽтиҗҽсе:  мҿрҽҗҽгать итҥченең  тҥлҽҥ кҽгазенең кҥчермҽсен 

тапшыру.  

3.6.2. Палата вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать итҥченең  хокук ҿчен тулысынча 

тҥлҽве расланганнан соң бушлай куллану килешҥе проекты ҽзерли һҽм тапшыру 

акты ҽзерли,  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ   Палатага килешҥгҽ кул куярга килергҽ 

кирҽклеген хҽбҽр итҽ.    

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

башкарылганнан соң бер кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: килешҥ проекты һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ   хҽбҽр 

итҽ.     

3.6.3. Палата вазыйфаи заты  мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ   имза ҿчен килешҥ проекты 

һҽм  милекне тапшыру  актын бирҽ.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽннҽн 

соң  15 минут эчендҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ   имза ҿчен бирелгҽн ҿч 

нҿсхҽ килешҥ проекты һҽм  милекне тапшыру  акты. 

3.6.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҿч нҿсхҽ килешҥне   һҽм  милекне тапшыру  актын 

имзалап белгечкҽ кайтара.    

Палата вазыйфаи заты  тҥлҽҥ кҽгазенең кҥчермҽсен тапшыра.   
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура  муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ 

срогына керми. 

Процедура нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥче имзалаган һҽм белгечкҽ кайтарган ҿч 

нҿсхҽ килешҥ    һҽм  милекне тапшыру  акты. 

3.6.5. Палата вазыйфаи заты  килешҥне    һҽм  милекне тапшыру  актын 

килештерҽ һҽм  Палата рҽисенҽ юллый.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

башкарылганнан соң ике  кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе:  Палата рҽисенҽ җибҽрелгҽн килешҥ    һҽм  

милекне тапшыру  акты. 

3.6.6. Палата Рҽисе    килешҥ    һҽм  милекне тапшыру  актына кул куя һҽм Палата 

вазыйфаи затына кайтара  . 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган килешҥ    һҽм  милекне тапшыру  акты. 

 3.6.7. Палата вазыйфаи заты  бинаны тапшыру моментына нинди хҽлдҽ 

булуын чагылдыручы фотофиксация  белҽн тҽэмин итҽ. (кҥчемсез милек 

тапшырганда ).  Фотофиксация нҽтиҗҽсен  (ҿч нҿсхҽдҽ) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

имзаларга бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ имзаларга бирелгҽн 

фотофиксация нҽтиҗҽсе. 

3.6.8. Мҿрҽҗҽгать итҥче  фотофиксация нҽтиҗҽсен имзалый   . 

 (ҿч нҿсхҽдҽ) һҽм Палата вазыйфаи затына кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар   объект фотофик-сациясе 

ясалган кҿнне башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥче имзалаган һҽм Палата вазыйфаи 

затына кайтарылган фотофиксация нҽтиҗҽсе.   

 3.6.9. Палата вазыйфаи заты тҥбҽндҽгелҽрне тҽэмин итҽ: 

  фотофиксация нҽтиҗҽсен имзалау; 

килешҥ    һҽм  милекне тапшыру  актын, фотофиксация нҽтиҗҽсен журналда  

теркҽҥ; 

ҽзерлҽнгҽн  документларның бер нҿсхҽсен кул куйдырып    (  журналда) 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшыру. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: ҽзерлҽнгҽн  документларның бер нҿсхҽсен  

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшыру.   

 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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки 

КФҤ аша бирелҽ. 

3.8.2. 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) техник 

хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) юлы белҽн документ 

алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-нан 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 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 урынбаса-

ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакы-

тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике һҽм 

аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 

итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 
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статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту 

яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 

шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн 

очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн документлар-

ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ хаксыз 

яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире 

кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 
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документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 

в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире кагуда 

дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның 

вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 

ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма 

хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл кылмавының) 

документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы кире кагуда 

кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 

ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма рҽвештҽ шул 

турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн уңайсызлыклар ҿчен 

кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) 

карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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 
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аңлатмалар бирелҽ, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында 

мҽгълҥмат китерелҽ. 

5.10.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 

 
муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 __________________________________________________ 

(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме,  

атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары,  

яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

__________________________________________________  

(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма,  

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

(почта адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры 
 

Муниципаль билҽмҽдҽ булган муниципаль милекне сатулар нҽтиҗҽсе буенча  

бушлай куллануга тапшыру килешҥе тҿзҥгҽ 

 ГАРИЗА   

 

 Сатулар нҽтиҗҽсе буенча  бушлай куллануга тапшыру килешҥе тҿзҥегезне 

сорыйм. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 
(мҿрҽҗҽгать итҥче тур. (тулы атамасы, фактик урыны, тҿп эшчҽнлеге, җитҽкче тур. Мҽгълҥматлар һҽм    

телефон номеры),    объект тур. (урнашу урыны, мҽйданы, этаж, куллану максаты һҽм профиле) 

 

Соратканда тиешле документлерны бирҽм. 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИАи)  

 

 

 

Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

 

 



1095 

 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 
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Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  №34 

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга шәхси төзелеш 

өчен милеккә (арендага)  бирү  буенча   муниципаль  хезмәт күрсәтү  

административ  регламенты 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль билҽмҽдҽ булган җир кишҽрлеген гражданнарга 

шҽхси тҿзелеш ҿчен милеккҽ (арендага)  бирҥ буенча муниципаль  хезмҽт кҥрсҽтҥ  

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

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба – 

Палата). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –

Палата). 

1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 
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(http:// www.kaybici.tatarstan.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

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

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

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 

3822ст.)); 

«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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 

4179ст.)); 

    «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында " 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004); 

Татарстан Республикасы Җир кодексы белҽн 10.07.1998 №1736 (алга таба – ТР 

ЗК) (Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005); 

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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 15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

Муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген 

гражданнарга шҽхси тҿзелеш ҿчен милеккҽ 

(арендага)  бирҥ   

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

   1. Җир кишҽрлеге  бирҥ  турындагы   боерык   

2.  Җир кишҽрлеге  сату-алу килешҥе   

3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында хат 

  РФ ҖК 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥдҽ катнашучы оешмалар-

га мҿрҽҗҽгать итҥнең зарур-

лыгын исҽпкҽ алып, ҽгҽр 

туктату мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы 

  Гаризаны алганнан соң 12кҿн эчендҽ карар кабул 

итҥ. 

  Кҿтҥ срогы муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына 

керми 

 

  РФ ҖК 

  

2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 1) гариза п.4 39.11 РФ ҖК; 
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кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

  

2-3) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче 

вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм 

гариза бирҥче вҽкиле биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

кҥчермҽлҽре;  

4)   территориялҽрнең кадастр  планында җир 

кишҽрлеге урнашуның расланган  схемасы.   

      Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   

Электрон  формасы башкарма   Башкарма комитет 

рҽсми сайтында урнаштырылган.  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. 

Палата турында нигезлҽмҽ 

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1)Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ҿземтҽ); 

 2)Кҥчемсез милек объектының тҿп 

РФ ҖК; 

Палата   турында нигезлҽмҽ    
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һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

 3)   Татарстан Республикасы муниципаль  район   

Башкарма комитетының (    җир кишҽрлеге авыл 

торак пунктында урнашкан булса, Татарстан 

Республикасы муниципаль  районы авыл җирлеге   

Башкарма комитетының) җир кишҽрлегенҽ адрес 

бирҥ тур. боерыгы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче документларны алу һҽм бирҥ 

тҽртибе һҽм ысулын чын Регламентның 

2.5.пунктында билгелҽнгҽн формада бирҽ ала. Санап 

кителгҽн документларны, ҽгҽр алар дҽҥлҽт 

органнарында, җирле ҥзидарҽ органнарында һҽм 

башка оешмалар кҥрсҽтмҽсендҽ булган очракта, 

дҽгъвачыдан сорау тыела. Гариза бирҥчегҽ  хезмҽт 

кҥрсҽтҥ, мҿрҽжҽгать итҥче дҽгъва белдерҽ торган 

документларны ҥз эченҽ алган, югарыда кҥрсҽтелгҽн 

документларны бирмҽҥ, баш тартуга нигез була 

алмый. 

2.7. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

Килештерҥ талҽп ителми    
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кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигезлҽр 

караламаган.   

 Баш тарту ҿчен нигез : 

1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн җир 

законнары нигезендҽ сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать 

итте; 2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

РФ ҖК п.6 ст.39.15 
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бирелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокук иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, 

Россия Федерациясе ЗК 39.10 статьясының 2 

пунктындагы 10 пунктчасы нигезендҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очраклардан тыш; 3) җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге 

коммерцияле булмаган гражданнар тарафыннан 

шҽхси торак тҿзҥ максатларында яшелчҽчелек, 

бакчачылык, дача   хуҗалыгын алып бару яки 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн, 

ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми файдалану милкенҽ керҽ 

икҽн, коммерциячел булмаган оешма ҽгъзасына яисҽ 

ҽлеге коммерциячел булмаган оешма ҽгъзасына 

гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ очракларыннан тыш; 4) 

җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

гаризада җир кишҽрлегендҽ, сервитут шартларында 

яки җир кишҽрлегендҽ урнашмаган очракта, 

гражданнар яисҽ юридик затлар карамагында булган 

бина, корылма, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект 

урнашкан, һҽм бу рҿхсҽт ителгҽн файдалануга яки 

җир участогы бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

биналарның, корылмаларның, аларда биналарның 

милекчесе, бу объектның тҽмамланмаган тҿзелеш 

объектының хуҗасы мҿрҽҗҽгать итте; 5) җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн 

гаризада дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽ булган 
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бина, корылма, тҽмамланмаган тҿзелеш объекты 

урнашкан, ҽгҽр сервитут шартларында җир 

кишҽрлегендҽ (шул исҽптҽн тҿзелеп бетмҽгҽн 

корылма) урнаштырылса яки җир участогы бирҥ 

турында гариза белҽн ҽлеге биналарга, 

корылмаларга, аларда биналарның, тҿзелеп бетмҽгҽн 

объектыннан тыш; 6) җир кишҽрлеген бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн 

алынган яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн булып тора һҽм 

аны бирҥ җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт ителми;   7) җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар 

ҿчен, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген 

милеккҽ бирҥ турында гариза белҽн, даими (сроксыз) 

файдалану яисҽ җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, җир 

кишҽрлеген резервлау максатларында җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы карарның гамҽлдҽ булу срогыннан 

артык тҥлҽҥсез файдалану турында гариза белҽн 

дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен 

резервланган; 8) җир кишҽрлеген бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория 

чиклҽрендҽ урнашкан, аңа карата башка зат белҽн 

тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында килешҥ 

тҿзелгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза 

белҽн бина, корылма, аларда биналарның, мондый 

җир кишҽрлегендҽ урнашкан тҿзелеп бетмҽгҽн 
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тҿзелеш объектының хуҗасы яки мондый җир 

кишҽрлегенең хокукка ия булуы турында гариза 

белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш; 9) җир 

кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеге чит ил территориясендҽ урнашкан, 

аңа карата башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне 

ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн территория 

чиклҽрендҽ яисҽ җир кишҽрлеге, ҽгҽр мондый җир 

кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк 

ҽһҽмиятендҽге объектларны яисҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн 

очраклардан тыш, аңа карата башка зат белҽн 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында 10 

шартнамҽ тҿзелгҽн җир участогыннан тҿзелгҽн һҽм 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза 

белҽн, кҥрсҽтелгҽн объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле; 

10) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп 

беткҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документация нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн, ҽгҽр җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн 

очраклардан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ 
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турындагы гариза белҽн, территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яки тҿзелеп беткҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн, ҽлеге 

затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен 

кҥздҽ тота; 11) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге 

аукцион предметы булып тора, аны ҥткҽрҥ турында 

хҽбҽр РФ ҖК 39.11 статьясының 19 пункты 

нигезендҽ урнаштырылган; 12) аны бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ 

ҖК 39.11 статьясының 4 пунктындагы 6 

пунктчасында каралган очракта аны сату яки сату 

шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында 

гариза алынды, мондый җир кишҽрлеге Россия 

Федерациясе ЗК 39.11   статьясының 4 пунктындагы 

4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ҽлеге 

аукционны Россия Федерациясе ЗК 39.11 

статьясының 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча 

ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында Карар кабул 

ителмҽгҽн; 13) аны бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата Россия 

Федерациясе ҖК 39.18 статьясының 1 пунктының 1 

пунктчасы нигезендҽ индивидуаль торак тҿзелеше, 

шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару, бакчачылык, 

дача хуҗалыгы яки аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ 

бастырып чыгарылды һҽм урнаштырылды; 14) җир 

кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану, линияле 
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объектны территорияне планлаштыру проекты 

нигезендҽ урнаштыру очракларыннан тыш, җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

мондый җир кишҽрлеген куллану максатларына туры 

килми; 14.1) соратып алына торган җир участогы 

территориянең аерым шартлары булган зона 

чиклҽрендҽ тулысынча урнашкан, җир кишҽрлеген 

бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир 

кишҽрлеген файдалану максатлары нигезендҽ җир 

кишҽрлеген файдалану рҿхсҽт ителми торган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн файдалану буенча билгелҽнгҽн 

чиклҽмҽлҽр; 15) соратып алына торган җир 

кишҽрлеге Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 

тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия 

Федерациясе ҖК 39.10 статьясының 2 пунктының 10 

пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге  бирҥ турында 

гариза бирелгҽн очракта, оборона һҽм 

куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм 

кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 

файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

кертелмҽгҽн; 16) коммерциячел булмаган оешманың 

гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге мҽйданы яшелчҽчелек, бакчачылык алып 

бару ҿчен федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик 

кҥлҽменнҽн артып китҽ; 17) кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада расланган 

территориаль планлаштыру документлары һҽм (яки) 
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территорияне планлаштыру документлары нигезендҽ 

федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ 

ҽһҽмияттҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

объектлар тҿзелешенҽ вҽкалҽтле булмаган зат; 18) 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе 

дҽҥлҽт программасы, Россия Федерациясе 

субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, 

корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге 

бинаны, корылманы тҿзҥгҽ вҽкалҽтле булмаган зат 

мҿрҽҗҽгать иткҽн; 19) хокукларның билгелҽнгҽн 

рҽвешендҽ җир кишҽрлеге бирҥ рҿхсҽт ителми; 20) 

аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир   

кишҽрлегенҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿре 

билгелҽнмҽгҽн; 21) җир кишҽрлеге бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер 

категориягҽ кертелмҽгҽн; 22) аны бирҥ турында 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата аны 

бирҥне алдан килештерҥ турында карар кабул 

ителде, аның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамланмаган һҽм 

җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн бу 

карарда кҥрсҽтелмҽгҽн зат мҿрҽҗҽгать итте; 23) җир 

кишҽрлеген бирҥ турында кҥрсҽтелгҽн гаризада җир 

кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен 

алына һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир 
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кишҽрлеген бирҥ максаты дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен алынган кҥп фатирлы йортны тануга 

бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар 

ҿчен алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, мондый 

җир кишҽрлегеннҽн алынган максатларга туры 

килми; 24) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлегенең чиклҽрен «Кҥчемсез милекне 

дҽҥлҽт теркҽве турында " Федераль закон нигезендҽ 

аныкларга тиеш»; 25) аны бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы җир 

кишҽрлеген урнаштыру схемасы, территорияне 

межалау проекты яисҽ урман кишҽрлеклҽренең 

проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан 

артып китҽ, алар нигезендҽ мондый җир кишҽрлеге 

ун проценттан артык тҿзелгҽн 

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 

 



1113 

 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы 

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

матын урнаштыруга 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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2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ, 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгенең 

ераклашкан эш  

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 
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сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 
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документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 

http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 
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3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый,    җир кишҽрлеген сату турында  

аукцион  яки  җир кишҽрлеге арендасы килешҥе тҿзҥгҽ хокук аукционы, я 

булмаса   бу җир кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында җир кишҽрлеге урынын, 

мҽйданын, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрен кҥрсҽтеп муниципаль берҽмлек 

башлыгы билгели торган периодик басмада белдерҥ бастыру, шулай ук хҽбҽрне 

муниципаль берҽмлекнең "Интернет" челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштыру 

(муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайты булса)   турында карар кабул итҽ, 

башкаручыны билгели һҽм гаризаны  Палатага 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. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрослар җибҽрҽ: 
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1)Кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

кҥчемсез милек объектына (бина, корылма) тҿп 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ); 

 2)Кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ (җир 

кишҽрлегенҽ); 

 3) Татарстан Республикасы муниципаль  район   Башкарма комитетының (җир 

кишҽрлеге авыл торак пунктында урнашкан булса, Татарстан Республикасы 

муниципаль  районы авыл җирлеге   Башкарма комитетының) җир кишҽрлегенҽ 

адрес бирҥ тур. боерыгы. 

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 итҥчелҽр белгечлҽре соратып алына торган 

документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив  хокукый 

актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос 

кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 

3.5.1. Аукцион үткәрү турында карар кабул ителгәндә, һәм катнашуга 

бердән артыграк     заявка керсә,  соңгысы билгеләнгән тәртиптә үткәрелә. 

3.5.2. Палата белгече алынган документлар нигезендҽ (һҽм соңгысы 

ҥткҽрелгҽндҽ,  аукцион нҽтиҗҽлҽре буенча): 

Җир кишҽрлеген милеккҽ (арендага) бирҥ яки   муниципаль  хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ; 

 Җир кишҽрлеген бирҥ тур.карар проекты (алга таба – документ) яки кире 

кагу турында хат проекты ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ;  

документ проектын яки хат проектын  Палата җитҽкчесенҽ(вҽкалҽтле 

затына) имзаларга юллый. 

 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: имзалау ҿчен җибҽрелгҽн документ яки баш тарту 

турында хат. 

3.5.3.  Палата  җитҽкчесе   документ яки хатны имзалый һҽм   теркҽҥ ҿчен 

Палатага җибҽрҽ.    

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган һҽм теркҽҥгҽ җибҽрелгҽн документ 

яки хат.   

3.5.4.   Палата белгече: 

документ яки хатны терки; 

 мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, 

документларны рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында рҽсми боерык яки хат бирҥ 

датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар   Палата  җитҽкчесе   

документларына кул куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) 

муниципаль 

 3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ  

3.6.1.   Палата белгече: 

Боерык яки хатны терки; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, 

документларны рҽсмилҽштерҥдҽн баш тарту турында рҽсми боерык яки хат бирҥ 

датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Бҥлек белгече документ-

ларына кул куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.6.2. Палата белгече: 

  аренда килешҥенҽ ҿстҽмҽ килешҥ  проекты (алга таба– килешҥ) ҽзерли;  

килешҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый; 

Палата җитҽкчесе имзалаган  килешҥне теркҽҥ  журналында терки. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар боерык Башком Җитҽкчесе 

раслаганнан соң ике кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган һҽм теркҽлгҽн килешҥ. 

3.6.3. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

рәсмиләштерелгән боерыкны яки хатны кул куйдырып бирә.   

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар: 

Килешүне бирү  -  мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽч чират тҽртибендҽ  15 минут 

эчендҽ; 
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Кире кагу турында хатны   почта аша юллау    -  ҽлеге Регламентның 3.5.2. 

подпунктында каралган процедуралар тҽмамланеганнан соң бер кҿн эчендҽ .  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган килешү яки 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. КФҤнҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

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 гариза гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн 

электрон почта аша) яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

яки КФҤ аша бирелҽ. 

3.8.2. 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. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн 

шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта 

аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланган-

нан 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 

4.1. 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) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлеге 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. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 
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Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 
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в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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, 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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 

 
___________________________________________________ 

муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы атамасы) 

 __________________________________________________ 

(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме,  

атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары,  

яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон, ИНН) 

__________________________________________________  

(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма,  

ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве турында мҽгълҥмат) 

(почта адресы, электрон  почта адресы, телефон номеры) 

 

Җир кишҽрлеген шҽхси торак тҿзелеше ҿчен милеккҽ (арендага) бирҥ турында 

ГАРИЗА   

 

Җир кишҽрлеген шҽхси торак тҿзелеше ҿчен милеккҽ (арендага) бирҥегезне 

сорыйм. 

Җир кишҽрлегенең мҽйданы ___________ кв.м., кадастр  номеры 

____________:__, рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре ___________________, җир 

категориясе _______________, урнашу  адресы: ___________ муниципаль  

районы, __________________________ торак пункт_________________ 

ур.,________________   ________й.. 

Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:  

  1) Шҽхесне раслаучы документлар; 

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документлар (мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил эш итсҽ); 

3) территориялҽрнең кадастр  планында җир кишҽрлеге урнашуның 

расланган  схемасы  (ҽгҽр җир кишҽрлеге  оештырыла торган җир кишҽрлеген 

ҥзгҽртергҽ кирҽк булса һҽм  территориянең ызанлау проекты расланмаган булса).   

Шәхси мәгълүматларны эшкәртү (муниципаль хезмәт күрсәтү 

кысаларында шәхси мәгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, 

аныклау (үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), йогышсызлан-дыру, 

блоклау, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мәгълүматларны 

эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) өчен мин тәкъдим 

ителә торган затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, 

муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында   муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган тарафыннан карарлар кабул итүне дә кертеп, килешүләрен раслыйм.  

Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук 

миңа түбәнрәк кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. 

 Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның күчермәләре) 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза 

биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматлар бар.  
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Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ 

буенча сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм: 

_______________________.  

______________ ____________________ ___________ ( ________________)  

(дата)                       (имза)                                             (Ф. И. А.и.) 
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Кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 
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Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@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  

256 номерлы карарына кушымта  
№35 

 
 
 

Җир кишәрлеген куллануның шартлы рөхсәт ителгән төре турында карар 

кабул итү буенча   муниципаль  хезмәт күрсәтү  

административ  регламенты     

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент)  җир кишҽрлеген куллануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿре 

турында карар кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм 

тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ). 

1.2.Хезмҽт алучылар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче): Россия Федерациясе Җир 

кодексының 39.10 ст.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн физик һҽм юридик затлар. (1 нче 

кушымта). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы тарафыннан кҥрсҽтелҽ (алга таба –

Палата). 

 1.3.1. 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) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган 

мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларында 

(пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

ала); 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 
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(http:// www.kaybici.tatarstan.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында  

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

(http://www.gosuslugi.ru/);   

 5) Палатада: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

 1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла: 

  РФ ШрК  (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); " 

 Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ" РФ законнары җыелышы", 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 җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 

ст.));  

 «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 

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

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

03.08.2004);  

 «Татарстан Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында» 2010 

елның 25 декабрендҽге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан 

Республикасы, № 260, 31.12.2010); 

15.11.2018 чыккан   136 номерлы Кайбыч муниципаль район советы кабул 

иткҽн Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Уставы (алга таба  – 

Устав); 

  13.04.2013 чыккан  168 номерлы   Кайбыч муниципаль районы Советы 

раслаган Кайбыч муниципаль районы  Мҿлкҽт һҽм җир  мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

турындагы нигезлҽмҽ (алга таба –   Палата турындагы Нигезлҽмҽ) ;  

http://www.kaybici.tatarstan.ru/
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 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 атама һҽм билгелҽмҽлҽр файдаланыла: 

«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 ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ аңлашыла (1 нче 

кушымта) 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

    

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
  

Стандартка таләпләр эчтәлеге  

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт   

 2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме   

 

 Җир кишҽрлеген куллануның шартлы рҿхсҽт 

ителгҽн тҿре турында карар кабул итҥ 

РФ ҖК; 

Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.2.Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽ-

тҥче җирлеҥзидарҽнең 

башкарма-боеручы 

органының исеме 

  

Палата    Палата тур. нигезлҽмҽ 

 2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

тасвирлау 

 

Җир кишҽрлеген куллануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн 

тҿре турында карар кабул итҥ турында боерык   

 Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында 

хат  

  

  РФ ШтК, ст 39,  Шҽһҽр 

тҿзелеше уставы 

  2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать 

итҥнең зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, ҽгҽр туктату 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнарында 

кҥздҽ тотылган булса, шул 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату срогы  

 Гариза кергҽн кҿннҽн соң 11 эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын туктату 

каралмаган 

РФ ҖК п.7 ст.39.15   
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2.5. Муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза 

2) шҽхесне раслаучы документлар; 

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

4) 4) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн 

алышбирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт 

реестрында теркҽлмҽгҽн хокук билгелҽҥче 

документларның кҥчермҽлҽре 

 Муниципаль хезмҽт  кҥрсҽтҥ бланкын   Палатага 

шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.   

Электронная формасы башкарма   Башкарма комитет 

рҽсми сайтында урнаштырылган.    

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 ҖК п.2 ст.39.15   

2.6. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

зарур булган дҽҥлҽт орган-

нары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм бҥтҽн 

оешмалар карамагындагы 

һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тап-

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

барлыкка килҽ: 

1) кҥчемсез милек объектының тҿп 

характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары 

турында бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ (бина, корылма); 

 2) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан кҥчемсез милек объектына тҿп 
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шырырга хаклы доку-

ментларның тулы исемлеге, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр тарафыннан 

аларны алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; 

ҽлеге документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яисҽ оешма 

характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар 

турында ҿземтҽ (җир кишҽрлегенҽ); 

 3) ЕГРЮЛ дан яки ЕГРИП тан мҽгълҥматлар  

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. Аларны килештерҥ 

(муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла) норматив 

хокукый актларда кҥздҽ 

тотылган очракларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ 

торган дҽҥлҽт хакимияте 

органнарының (җирле 

ҥзидарҽ органнарының) 

һҽм аларның структура 

бҥлекчҽлҽренең исемлеге

   

Килештерҥ талҽп ителми    

 2.8. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен зарури 

документларны кабул итҥне 

кире кагу ҿчен нигезлҽрнең 

 1)Тиешсез кеше тарафыннан документларны 

тапшыру  

2)Тапшырылган документларның ҽлеге 

Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 
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тулы исемлеге документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3)Гаризада һҽм гаризага теркҽлгҽн 

документларда эчтҽлеклҽрен бер мҽгънҽдҽ 

аңлатырга мҿмкинлек бирмҽҥче искҽртелмҽгҽн 

тҿзҽтҥлҽр, җитди бозылулар булу; 

4)Документларны тиеш булмаган органга 

тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктату яки кире 

кагу ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез 

каралмаган. 

Нигез баш тарту ҿчен: 

1) тиешле булмаган органга документлар 

тапшыру; 

2) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан ҥз инициативасы буенча 

тапшырылмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы 

турында таныклаучы ведомствоара запроска дҽҥлҽт 

хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ органының 

яисҽ оешманың ведомство карамагындагы органына 

җавап алуы  

РФ ҖК п.6 ст.39.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен алынучы 

дәүләт пошлинасы һәм 

бүтән түләүнең тәртибе, 

күләме һәм түләтү нигезе 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

 2.11.  Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен зарури һәм 

мәҗбүри булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

  

  Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми. 
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ӛчен алынучы түләүнең 

тәртибе, күләме һәм 

түләтү нигезе, андый 

түләүнең күләмен исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп 

 2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запрос 

биргәндә һәм андый 

хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чират 

кӛтүнең максималь срогы

  

 Муниципаль хезмәт алуга гариза тапшыру 

чират булганда – 15 минуттан артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чират кӛтүнең максималь срогы 15 минуттан артырга 

тиеш түгел.  

 

 2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында запросны 

теркәү срогы, шул исәптән 

электрон рәвештә 

Гариза кергән вакыттан бер кӛн эчендә. 

Электрон рәвештә ял (бәйрәм) кӛнне кергән 

запрос ял (бәйрәм) кӛн артыннан килүче эш кӛнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган биналарга, 

кҿтеп тору һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кабул итҥ урын-

нарына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалид-

ларны социаль яклау турын-

дагы законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларга 

инвалидлар ҿчен ҥтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, андый 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында визуаль, текстлы 

һҽм мультимедиа мҽгълҥ-

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 
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матын урнаштыруга һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ 

алып, урнаштырыла. 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

мҿмкинлеге һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре , шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең вазыйфаи затлар 

белҽн ҥзара элемтҽсе саны 

һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, 

муниципаль хезмҽтне 

дҽҥлҽти 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгендҽ, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽгенең ераклашкан эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышы хакында мҽгълҥмат 

алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълҥмати-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып.   

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкинлеге (доступность) кҥрсҽткечлҽре булып 

тора: 

-Бҥлек бҥлмҽсенең Кояшлы бульвар урамының 7 

йортында урнашып җҽмҽгать транспорты ҥтҽрлек 

зонада булуы; 

-белгечлҽрнең , шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрдҽн документлар кабул итҥне гамҽлгҽ 

ашыра торган бҥлмҽлҽрнең кирҽкле санда булуы; 

-мҽгълҥмат стендларында, “Интернет” 

http://kaybici.tatarstan.ru  челтҽрендҽге мҽгълҥмат 

ресурсларында дҽҥлҽти һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

-инвалидларга бҥтҽннҽр белҽн бер ҥк дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽр алырга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҽргҽ 

ярдҽм итҥ; 

-КФҤ аша муниципаль хезмҽт турында 

консультация алу, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза бирҥ, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу; 

- мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның 

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

рҽсми сайтында, Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълҥматның булуы; 

 



1142 

 

-Татарстан Республикасының дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинет 

аша электрон рҽвештҽ гариза бирҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥмат алу, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу 

мҿмкинлеге. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн характерлана: 

-мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥдҽ чиратларның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын 

бозуның; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьнең; 

- муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

нҽзакҽтсезлегенҽ, илтифатсызлыгына шикаятьнең. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең бер мҽртҽбҽ ҥзара 

элемтҽсе фаразлана. Элемтҽнең дҽвамлылыгы 

регламент белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ консультацияне, 

документларны алу-бирҥне КФҤ белгече гамҽлгҽ 

ашыра. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥматны мҿрҽҗҽгать итҥче 
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http://www.uslugi.tatarstan.ru сайтында, дҽҥлҽти һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru), КФҤ тҽ алырга мҿмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽре

  

 

Электрон формада муниципаль хезмҽт алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итҥ бҥлмҽсе аша яки Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

аркылы алырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гаризаны электрон формада бирҥ законда 

каралган очракта гариза Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽти һҽм муниципаль  

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталы 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 
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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 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) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы 4 нче 

кушымтада кҥрсҽтелгҽн 

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 яки 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 7 нче 

кушымтада китерелгҽн. 



1145 

 

3.3.2.Гаризаларны кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ; 

тикшерҥ вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥ (Ышаныч Кҽгазе гамҽлдҽ булган очракта); 

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 белгеч башкара: 

гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

Палата рҽисенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, белгеч, 

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 аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палата Рҽисе каравына юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели 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 кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һҽм җибҽрҥ: 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша документлар (белешмҽлҽр) бирҥ турында запрослар җибҽрҽ. 

1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган) (бинага, тҿзелҥгҽ, 

корылмага); 

2) 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); 

3) кҥчемсез милек объектының кадастр паспорты; 
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 4) ЕГРЮЛдан яки ЕГРИПтан мҽгълҥматлар. 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр 

нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соралган документлар 

(мҽгълҥмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ 

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

тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гаризанамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ 

кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн 

билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн 

биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ: 

3.5.1. Җҽмҽгать фикер алышуларын яки халык тыңлауларын оештыручы җир 

кишҽрлеге белҽн гомуми чиклҽре булган җир кишҽрлеклҽренең хокук иялҽренҽ 

рҿхсҽт бирҥ турындагы карар проекты буенча җҽмҽгать фикер алышуларын яисҽ 

халык тыңлаулары ҥткҽрҥ турында хҽбҽр җибҽрҽ, аңа карата ҽлеге рҿхсҽтнамҽ 

соратып алына, җир кишҽрлеге белҽн гомуми чиклҽре булган җир 

участокларында урнашкан капиталь тҿзелеш объектларының хокук иялҽренҽ 

ҽлеге рҿхсҽт соратып алына, ҽлеге рҿхсҽт 

соратып алына торган капиталь тҿзелеш объектының бер ҿлеше булып тора. 

Кҥрсҽтелгҽн хҽбҽрлҽр кызыксынган затның шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн 

файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы гаризасы кергҽн кҿннҽн соң ун кҿннҽн 

дҽ соңга калмыйча җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: адресатларга җибҽрелгҽн хҽбҽрлҽр. 

Муниципаль берҽмлек халкына аларны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр ителгҽн кҿннҽн 

алып җҽмҽгать фикер алышуы яки халык тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре турында 

бҽялҽмҽ бастырган кҿнгҽ кадҽр иҗтимагый фикер алышулар яисҽ халык 

тыңлаулары ҥткҽрҥ вакыты муниципаль берҽмлек уставы һҽм (яки) муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ һҽм бер 

айдан артык була алмый. 

3.5.2. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллануга рҿхсҽт бирҥ турында карар 

проекты буенча җҽмҽгать фикер алышуы яки гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре 

турында бҽялҽмҽ нигезендҽ комиссия шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллануга 

рҿхсҽт бирҥ турында яки мондый рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында тҽкъдимнҽр 

ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыра, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, аларны 

җирле администрация башлыгына җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тыңлаулар уздырылган кҿнне 

гамҽлгҽ ашырыла. 
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3.5.3. Комиссия биргҽн мҽгълҥматлар һҽм рекомендациялҽр нигезендҽ палата 

белгече: рҿхсҽт ителгҽн җир участогының тҿрен ҥзгҽртҥ буенча документлар яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп баш тарту турында 

хат проектын ҽзерли (алга таба - баш тарту турында хат); 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра; 

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имза бирҥдҽн баш тарту 

турында документлар яки хат проектын җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) 

имза салуга юнҽлдерелгҽн документлар. 

3.5.4. Башкарма комитет җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) карар проектын раслый, карар 

имзалый һҽм аны Башкарма комитет мҿһерен раслый яки кире кагу турында хат 

яза. 

Имзаланган документлар палата белгеченҽ җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура проектлар кабул итҥ кҿненҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган карар яки баш тарту 

турында хат. 

3.5.5. Палата Белгече: 

регистрирует карар яки хат баш тарту турында; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, 

рҽсмилҽштерелгҽн карар яисҽ баш тарту турында хат 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. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ: 

3.6.1. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул куй яки баш тарту 

турында хат бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

карар бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

хат җибҽрҥ почта белҽн- ҽлеге Регламентның 3.5.3 кече пунктында каралган 

процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ, 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн карар яки җир кишҽрлеген 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.  
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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. Тҿзҽтҥ техник хаталар. 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирҥче палатага тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 3); 

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 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: Комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Палата 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 кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша юллый (электрон 

почта аша) документ алу мҿмкинлеге турындагы хат та палатага документның тҿп 

нҿсхҽсен тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ (электрон 

почта аша) , анда техник хата бар. 

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 

4.1. 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 
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килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

 Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

яртыеллык 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 кылуга контрольне гамҽлгҽ 

ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

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 

урынбаса-ры) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакы-тында 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 контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма 

комитет эшчҽнлеге 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 
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вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук әлеге Федераль законның 

16статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палатага муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ 

катнашучы палата 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 турындагы запросны теркҽҥ вакытын, ике 

һҽм аннан да кҥбрҽк муниципаль хезмҽт соравын бозу (алга таба – комплекслы 

запрос)); 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

          3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итҥ; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ 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 башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Кайбыч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органны, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затын, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽрен, оешма хезмҽткҽрен, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешен яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽрен муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хаталарны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 
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карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш), 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин; 

 8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ 

вакытын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерация-

сенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ 

(судтан тыш), кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять бирҥ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы кҥлҽмдҽ 

бирелергҽ мҿмкин. 

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны баштагы кабул 

итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документлар-ны 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. 

11) дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

баштагы кабул итҥдҽге кире кагуда юклыгы һҽм (яки) дҿрес тҥгеллеге 

кҥрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥне мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

талҽп итҥ хаксыз яисҽ дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ тҥбҽндҽге 

очраклардан гайре: 

а) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны баштагы 

бирҥдҽн соң дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив 

хокукый актларның талҽплҽре ҥзгҽрҥ; 

б) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм дҽҥлҽти 

яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ 

баштагы кире кагудан соң мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документларда 

яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган 

документлар комплектына кертелмҽгҽннҽрдҽ хаталарның булуы; 
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в) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽ баштагы кире кагудан соң яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ документларның гамҽлдҽ булу срогы чыгу яки мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе; 

г) дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле  документлар-ны 

кабул итҥдҽ яисҽ дҽҥлҽти яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ баштагы кире 

кагуда дҽҥлҽти хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи заты, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽткҽр, кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽре, ҽлеге Федераль законның 16 маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган 

оешма хезмҽткҽре ялгышының яки хокукка каршы гамҽл кылуының (гамҽл 

кылмавының) документ белҽн расланган фактын (билгелҽрен) ачу, дҽҥлҽти хезмҽт 

кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽти яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽ баштагы 

кире кагуда кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенең яисҽ ҽлеге Федераль законның 16 

маддҽсенең 1.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган оешма җитҽкчесенең имзасы белҽн язма 

рҽвештҽ шул турыда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

уңайсызлыклар ҿчен кичерҥ сорала. 

5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь йҿрткечтҽ, электрон рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче Башкарма комитетка, КФҤ кҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче Башкарма комитет җитҽкчесе карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 

кылмавына) карата шикаять муниципаль берҽмлек Советына бирелҽ. 

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 мҿрҽҗҽгать 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, 

http://www.gosuslugi.ru/
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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. Шикаять муниципаль хезмҽтне алган шикаятьне бирҥче кеше 

тарафыннан имзалана. 

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. 

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. 

5.10.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 

______________________________________________  

(муниципаль берәмлек җирле үзидарә органы исеме) 

______________________________________________  

(алга таба-гариза бирүче.).  

(юридик затлар өчен-тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дәүләт теркәве турында мәгълүматлар;  

физик затлар өчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мәгълүматлары,  

яшәү урыны буенча теркәлү, телефон)  

 

Җир кишәрлеген шартлы рәвештә файдалану төрен үзгәртү турында  

Гариза ____ кв.м. мҽйданда ______________________җир кишҽрлеген шартлы рҽвештҽ 

рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥегезне сорыйм.       Сездҽн мҽйданы 

____________________ур.________________ _________й. Та урнашкан җир кишҽрлеген 

шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен җирле ҥзидарҽ органы (нинди икҽнлеген 

кҥрсҽтергҽ)__________ «_____» __________________ 20_____ел № ________ кҥрсҽтмҽсе 

нигезендҽ ҥзгҽртергҽ рҿхсҽт сорыйм.  

Соралган җир кишҽрлегенең кадастр номеры: _________________:_______ яки соралган 

җир участогы кадастр исҽбендҽ тормаса, җир кишҽрлеге булган кадастр кварталының кадастр 

номеры, __________:___________.  

Юридик затлар ҿчен:  

ОГРН _____________________ ИНН ______________________ Гаризага тҥбҽндҽге 

сканерланган документлар теркҽлҽ:  

1) шҽхесне раслаучы документлар;  

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли 

икҽн)  

3) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт 

реестрында теркҽлмҽгҽн хокук билгелҽҥче документларның кҥчермҽлҽре.  

Сораганда сканерлаган документларның оригиналларын тапшырырга сҥз бирҽм.  

_________________   __________________________ _________________________ 

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

 

Татарстан Республикасы 

_____________________________ 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

_____________________________ 

_____________________тан (дан) 

техник хатаны төзәтү турында 

гариза 

 

____________________________________________муниципаль хезмҽт 

 (кҥрсҽтелгҽн хезмҽтнең исеме) 

кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм. 

Язылган:_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дҿресе:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булып 

торган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне кертҥне ҥтенҽм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу хакында карар кабул 

иткҽн очракта андый карарны җибҽрҥне ҥтенҽм: 

электрон документны E-mail_______________адресына җибҽрҥ ярдҽмендҽ; 

почта аша кҽгазь йҿрткечтҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча:  

____________________________________________________________________ 

Ҥземнең, шулай ук минем тарафтан тҽкъдим ителҽ торган затның персональ 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, 

ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), мҿстҽкыйльлеген бетерҥ, 

блокадалау, персональ мҽгълҥматларны юкка чыгару, шулай ук муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ кысаларында персональ мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп 

автоматлаштырылган режимда эшкҽртҥгҽ риза булуны раслыйм. 
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Ҽлеге гариза белҽн раслыйм: гаризадагы минем шҽхескҽ һҽм минем тарафтан 

тҽкъдим ителҥче затка кагылышлы, шулай ук минем тарафтан тҥбҽндҽ кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽлҽр, гаризаны 

бирҥ моментына бу документлар чын һҽм дҿрес мҽгълҥматларны ҥз эчлҽренҽ алалар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфаты буенча    ___________    телефоны 

буенча сораштыруда катнашуга ҥземнең ризалыгымны бирҽм. 

______________ _________________ ( ________________) 

                                 (дата) (имза)                                       ( Ф.И.А.и.) 
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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) 2-12-15 Olga. Makarova@tatar.ru  

Бҥлек белгече  8(84370) 2-15-034 Aydar.Rahmatullin@tatar.ru  

  

Кайбыч муниципаль районы Советы 

 

вазыйфа Телефон Электрон  адрес 

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