
                Постановление                             Карар

                 13.06.2019                                       г.Чистополь                  №  302

Архив эше өлкәсендә 
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең административ регламентларын 
раслау турында 

“Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында” 2010
елның 27 июлендәге 210 – ФЗ санлы Федераль законын, «Татарстан
Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына архив
эше өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү
турында» 2007 елның 24 декабрендәге ТРЗ-63 номерлы Татарстан Республикасы
Законын, “Татарстан республикасы муниципаль архивлары тарафыннан гамәлгә
ашырыла торган дәүләт хезмәт күрсәтүләрнең бердәй административ
регламентларын раслау турында” Татарстан Республикасының Архив эше буенча
дәүләт комитетының 08.06.2016 елгы № 050 – ОД боерыгына үзгәрешләр кертү
хакында” 21.05.2018 55 –ОД санлы боерыгын гамәлгә ашыру максатыннан,
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты карар
бирә:

1. Расларга
1.1. Дәүләт милкенә караган, муниципаль архивта сакланучы архив
белешмәләрен  архив  өземтәләрен,  архив  документлары  күчермәләрен  бирү
буенча
дәүләт хезмәте күрсәтү буенча административ регламент (1№ лы кушымта).
1.2. Дәүләт милкенә караган, муниципаль архивта сакланучы архив
документларының урнашу урыны мәсьәләләре буенча консультация бирү буенча
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты. (2 № лы кушымта).
1.3. Дәүләт милкенә караган, муниципаль архивта сакланучы архив
документларын Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма
комитетының  уку  залында  эшләү  өчен  файдаланучыга  бирү  буенча  дәүләт
хезмәте
күрсәтүнең административ регламенты. (3 № лы кушымта).

1.4. Муниципаль милеккә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланучы
архив  фондлары  буенча  архив  белешмәләрен,  архив  өземтәләрен,  архив
документлары  күчермәләрен  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламенты (4 нче кушымта).



1.5. Муниципаль  милеккә  кертелгән  архив  документларының  урнашу  урыны
буенча консультация бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламенты (5 нче кушымта).

1.6. Архивлар эшендә юридик затларга методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм
эш  башкаруда  документлар  оештыру  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламенты (6 нчы кушымта).

1.7. Бетерелә торган оешмаларның шәхси составы буенча муниципаль архивка
саклауга  документлар  кабул  итү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламенты (7 нче кушымта).

1.8. Муниципаль  милеккә  кертелгән  һәм  муниципаль  архивта  саклана  торган
архив документларын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламенты (8 нче кушымта).

2.  «Архив  эше  өлкәсендә  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең
административ регламентларын раслау турында»2016 елның 22 декабрендәге 866
номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга.

3. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының
архив  бүлегенә  әлеге  карарны Татарстан  Республикасының хокукый  мәгълүмат
рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) һәм  Чистай муниципаль районы Башкарма
комитетының рәсми сайтында (http://chistopol.tatarstan.ru). бастырып чыгарырга

4.  Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  Татарстан  Республикасы
Чистай  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  җитәкчесенең  икътисад
мәсьәләләре буенча беренче урынбасары Л.Х. Кашаповага йөкләргә.

Башкарма комитет җитәкчесе 
вазыйфаларын башкаручы                                                                    Л. Х. Кашапова

Татарстан Республикасы 
Чистай муниципаль районы 



Башкарма комитет 
җитәкчесенең 2019 елның 13
июнендәге 302 нче 
карарына 1 нче кушымта

Дәүләт милкенә караган, муниципаль архивта сакланучы архив
белешмәләрен архив өземтәләрен, архив документлары күчермәләрен бирү

буенчадәүләт хезмәте күрсәтү буенча административ регламент

1.Гомуми нигезләмәләр

1.1.  Әлеге  Регламент  архив  белешмәләрен,  архив  өземтәләрен,  дәүләт
милкенә  кертелгән  һәм  муниципаль  архивта  сакланучы  архив  документлары
күчермәләрен бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен
билгели. 

1.2. Дәүләт хезмәтен алучылар: юридик яисә физик затлар яисә аларның
вәкаләтле  вәкилләре,  кирәкле  мәгълүматны  алу  һәм  куллану  өчен  законлы
нигезләрдә  архив  документларына  мөрәҗәгать  итүче  (алга  таба-мөрәҗәгать
итүче).

 1.3. Дәүләт хезмәте Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты (Алга
таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәтен башкаручы-
Башкарма комитетның архив бүлеге (алга таба – бүлек).

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Чистай шәһәре, Бебель урамы,
129 нчы йорт; Бүлекнең урнашу урыны: Чистай шәһәре, Карл Маркс урамы, 46 нчы
йорт. Башкарма комитетның эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш, көн саен,
дүшәмбе - җомга 8.00 дән17 сәгатькә кадәр.00, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
Гаризалар  кабул  итү  графигы:  сишәмбе-8.00  дән  12.00  гә  кадәр.  Бүлекнең  эш
графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш, көн саен, дүшәмбе-җомга 8.00 дән 17.00 гә
кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.

 1.3.2. Бүлекнең белешмә телефоны (8-84342)5-06-05. 
1.3.3. Башкарма комитетның рәсми сайты адресы « " Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация  челтәрендә  (алга  таба  –  «Интернет»  челтәре):
http://www.chistay@tatar.ru. 

1.3.4. Дәүләт хезмәтләре турында мәгълүматны белергә була:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан дәүләт хезмәтләре турында

мәгълүмат  стендлары  аша,  гариза  бирүчеләр  белән  эшләү  өчен.  Мәгълүмат
стендларында  урнаштырылган  мәгълүмат  пунктларда  (пунктчаларда)  дәүләт
хезмәте күрсәтү турындагы мәгълүматны үз эченә ала) 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3,
2.4, 2.5, 2.8,2.10, 2.11, 5.1, 5.2 әлеге Регламент;

 2)  "Интернет"  челтәре  аша»:  Башкарма  комитетның  рәсми  сайтында
(http://www.  chistay@tatar.ru);  Татарстан  Республикасы  дәүләт  һәм  муниципаль
хезмәтләр  Порталында  (http://uslugi.tatarstan.ru/);  дәүләт  һәм  муниципаль
хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында (http://www.gosuslugi.ru/);

 3) бүлеккә телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча);
 4)  бүлеккә  язмача  (шул  исәптән  электрон  документ  формасында)

мөрәҗәгать иткәндә;
5)  дәүләт  һәм муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең  күпфункцияле  үзәгендә

(Алга таба – КФҮ), КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында.

http://www.gosuslugi.ru/


 1.3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Башкарма
комитетның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма
комитет биналарында бүлек белгече тарафыннан урнаштырыла. 

1.4.  Дәүләт  хезмәте  күрсәтү  гамәлгә  ашырыла  нигезендә:  Чит  ил  рәсми
документларын  легальләштерүне  гамәлдән  чыгара  торган  конвенция  (Гаагада
19561 елның 5 октябрендә төзелгән;  Россия өчен 31.05.1992 үз көченә кергән)
(халыкара  килешүләр бюллетене,  1993,  № 6); «Россия  Федерациясендә  җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге
131-ФЗ номерлы Федераль  закон  (алга  таба-131-ФЗ номерлы Федераль  закон)
(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2003, № 40, 3822 ст.));

«Россия Федерациясендә Архив эше турында " 2004 елның 22 октябрендәге
125-ФЗ номерлы Федераль  закон  (алга  таба-125-ФЗ номерлы Федераль  закон)
(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2004, № 43, 4169 ст.));

«Дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүне  оештыру  турында  "  2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы
Федераль  закон)  (кертелгән  үзгәрешләрне  исәпкә  алып,  Россия  Федерациясе
законнары җыелышы, 2010, № 31, 4179 ст.)); 

«Россия Федерациясе территориясеннән читкә чыгарылырга тиешле Россия
рәсми  документларында  апостильне  урнаштыру  турында  "  2015  елның  28
ноябрендәге  330-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  (алга  таба-330-ФЗ  номерлы
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 48 (I өлеш),
6696 ст.); 

«Дәүләт идарәсе системасын камилләштерүнең төп юнәлешләре турында "
Россия Федерациясе Президентының 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы Указы
(алга таба-601 номерлы Указ) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2012, №
19, 2338 ст.));

«Федераль  башкарма  хакимият  органнарында  эш  башкару  кагыйдәләрен
раслау турында»  2009 елның 15 июнендәге 477 номерлы Россия Федерациясе
Хөкүмәте карары (алга таба – эш башкару Кагыйдәләре) (Россия газетасы, 2009,
24 июнь, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (Россия газетасы);

63  Россия  Федерациясе  Мәдәният  министрлыгының  2007  елның  18
гыйнварындагы  19  номерлы  боерыгы  (алга  таба  –  эш  кагыйдәләре)  белән
расланган  Россия  Федерациясе  Архив  фонды  документларын  һәм  дәүләт  һәм
муниципаль  архивларда,  музейларда  һәм  китапханәләрдә,  Россия  Фәннәр
академиясе  оешмаларында  саклауны,  комплектлаштыру,  исәпкә  алуны  һәм
алардан  файдалануны  оештыруправиллары  (федераль  башкарма  хакимият
органнарының  норматив  актлары  бюллетене,  14.05.2007,  №  20,  кертелгән
үзгәрешләрне исәпкә алып));

Россия Мәдәният министрлыгының «Россия һәм чит ил гражданнарының,
шулай ук гражданлыксыз затларның законлы хокукларын һәм ирекләрен гамәлгә
ашыруга  бәйле  гарызнамәләрен  үтәүне  оештыру,  билгеләнгән  тәртиптә  чит  ил
дәүләтләренә җибәрелә торган архив белешмәләрен рәсмиләштерүне оештыру
«дәүләт  хезмәте күрсәтү  буенча  Федераль архив  агентлыгының административ
регламентын раслау турында» 2012 елның 31 маендагы 566 номерлы боерыгы
(алга таба – 566 номерлы боерык) (федераль башкарма хакимият органнарының
норматив актлары бюллетене, 2013, № 11); 

«Татарстан  Республикасында  җирле  үзидарә  турында»  2004  елның  28
июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ



номерлы  Татарстан  Республикасы  Законы)  (Татарстан  Республикасы,  2004,  3
август, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып));

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә
органнарына  архив  эше  өлкәсендә  Татарстан  Республикасының  аерым  дәүләт
вәкаләтләрен  бирү  турында»  2007  елның  24  декабрендәге  63-ТРЗ  номерлы
Татарстан  Республикасы  законы  (алга  таба  –  2007  елның  63-ТРЗ  номерлы
Татарстан  Республикасы  Законы)  (Татарстан  Республикасы,  2007  елның  25
декабре, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан
Республикасы  Министрлар  Кабинетының»  Татарстан  Республикасында
муниципаль  берәмлекләр  төзелгәнче,  берләшкәнче,  бүленгәнче  яисә  аларның
статусы  үзгәргәнче  барлыкка  килгән  һәм  Татарстан  Республикасы  муниципаль
архивларында  саклана  торган  архив  документларын  исәпкә  алуны  тәэмин  итү
турында " 2007 ел, 28 май, 203 нче карары (алга таба – Татарстан Республикасы
Министрлар  Кабинетының  203  нче  карары)  (Татарстан  Республикасы,  2007,  25
декабрь, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән);

Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан
Республикасының Архив эше буенча Дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2016 елның
9  августындагы  541  номерлы  карары  (алга  таба  -  Татарстан  Республикасы
Министрлар Кабинетының 541 номерлы карары) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә
алып, Татарстан Республикасы законнары җыелышы, 2016, № 13, 0384 ст., 0384);

Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитетының 2017
елның  30  сентябрендәге  125-од  номерлы  боерыгы  белән  «Татарстан
Республикасының  Архив  эше  буенча  дәүләт  комитеты  тарафыннан  архив
белешмәләрендә апостиль кую буенча» Татарстан Республикасы Дәүләт архивы "
дәүләт  бюджет  учреждениесе,  Татарстан  Республикасында  муниципаль
архивларда,  башка  органнар  һәм  оешмалар  тарафыннан  әзерләнгән  архив
белешмәләрендә һәм архив күчермәләрендә апостил кую буенча дәүләт хезмәте
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында, Татарстан Республикасы
территориясендә урнашкан» (Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталы pravo.tatarstan.ru, 2017, 24 октябрь);

Чистай муниципаль районы Уставы белән;

Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга
таба – Башкарма комитет турында Нигезләмә);

Башкарма комитетның 2006 елның 15 февралендәге 64 номерлы карары
(алга таба-бүлек турында Нигезләмә);

Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре;

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
тематик  запрос – билгеле бер проблема,  тема,  вакыйга яки факт  буенча

мәгълүмат бирү турында сорау;
социаль-хокукый характердагы запрос-гражданнарны социаль яклау белән

бәйле  конкрет  зат  яки  оешманың  Россия  Федерациясе  законнары  һәм  Россия
Федерациясе  халыкара  йөкләмәләре  нигезендә  пенсия  белән  тәэмин  итүне,
ташламалар һәм компенсацияләр алуны күздә тота;

архив белешмәсе-архив бланкында юридик көчкә ия һәм архив шифрлары
һәм  архив  документларын  саклау  берәмлеге  номерлары  күрсәтелгән  запрос
предметы турында документлы архив документы;



архив  Өземтә  –  архив  бланкында  төзелгән  архив  документы  текстының
билгеле бер фактка, вакыйгага, затка караган өлешен, архив шифрасы һәм саклау
кәгазе номерларын күрсәтеп, кабатлый торган документы;

архив  күчермәсе-архив  документының  текстын,  билгеләнгән  тәртиптә
расланган  архив  шифрын  һәм  саклау  берәмлеге  битләренең  номерларын
күрсәтеп, күчермәсе;

дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең  күпфункцияле  үзәгенең
ерактан  торып  эш  урыны-муниципаль  районнарның  авыл  җирлекләрендә
документлар кабул итү һәм бирү, гариза бирүчеләргә консультация бирү тәрәзәсе;

техник хата-дәүләт хезмәте күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм
документларга  кертелгән  белешмәләргә  (дәүләт  хезмәте  нәтиҗәсе)  туры
килмәвен китергән хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата);

дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза белән (алга таба - гариза) дәүләт
хезмәте күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль
законның 2 ст.1 пункты). Гариза билгеләнгән үрнәк буенча ирекле формада төзелә
яки стандарт бланкта тутырыла (1-19 кушымталар));

Гариза электрон формада стандарт бланкта тутырыла: Башкарма комитетның 
рәсми сайтында (http://www.chistay@tatar.ru);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында 
(http://www.gosuslugi.ru/).



2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
стандартына таләпләр 
исеме 

Стандартка таләпләр эчтәлеге
Дәүләт хезмәтен 
ЯКИ таләпне 
билгеләүче 
норматив акт

2.1. Дәүләт хезмәте 
атамасы

Архив белешмәләре, архив 
өземтәләре, архив документлары 
күчермәләре бирү

ТР Законының 19
ст № 644;
п 5.10 эш 
кагыйдәләре

2.2. Турыдан-туры 
дәүләт хезмәте 
күрсәтүче җирле үзидарә
органы исеме

Чистай муниципаль районы 
башкарма комитеты.

Дәүләт хезмәте башкаручы – 
Башкарма комитетның архив 
бүлеге

 125 номерлы 
Федераль 
законның 4 ст. 3, 
5; 
Бүлек турында 
нигезләмә

2.3. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы

Архив белешмәсе (архив 
өземтәсе, архив күчермәсе) (20-21 
нче кушымталар), запрос темасы 
буенча архив документлары 
составының тулы булмавын яки 
документлар булмавын раслаучы 
җавап.

Архив белешмәсе (архив 
өземтәсе, архив күчермәсе) Россия
Федерациясе Мәдәният 
министрлыгы билгеләгән форма 
буенча Чистай муниципаль районы 
Башкарма комитеты бланкында 
рәсмиләштерелә.

Архив белешмәсендә 
күрсәтелә:

1) архив белешмәсенә кул 
кую датасы һәм теркәлү номеры;

2) адресат;
3) "архив белешмәсе" 

мәгълүмат документының исеме»;
4) сорауның предметы 

турында документаль мәгълүмат;
5) архив документларының 

архив шифралары һәм архив 
документларын саклау берәмлеге 
битләренең номерлары, алар 
нигезендә архив белешмәсе 

эш 
кагыйдәләренең 
5.7.2 пунктчасы, 
5.9.1, 5.9.2, 5.9.3 
п. 5.9.3 п. 5.9.2;
Бүлек турында 
нигезләмә



төзелгән;
6) Башкарма комитет 

җитәкчесе (вәкаләтле затлар);
7) Чистай муниципаль районы

Башкарма комитетының герблы 
мөһере

8) башкаручының фамилиясе,
исеме, атасының исеме 
(тулысынча) һәм аның телефон 
номеры.

Архив Өземтә күрсәтелә:
1) имза салу датасы һәм 

архив өземтәсенең теркәү номеры;
2) адресат;
3) " Архив өземтәсе 

«мәгълүмати документының 
исеме»;

4) запрос предметы турында 
архив документының бер өлеше;

5) архив документлары 
документлары саклау 
берәмлегенең архив шифралары 
һәм битләр номерлары, алар 
нигезендә архив өземтәсе 
төзелгән;

6) Башкарма комитет 
җитәкчесе (вәкаләтле затлар);

7) Чистай муниципаль районы
башкарма комитеты мөһере

8) башкаручының фамилиясе,
исеме, атасының исеме 
(тулысынча) һәм аның телефон 
номеры.

Архив күчермәләрендә 
күрсәтелә:

1) архив документының архив 
шифралары һәм битләр 
номерлары (һәр битнең 
әйләнешендә күрсәтелә));

2) архив җитәкчесе яисә 
вәкаләтле вазыйфаи зат имзасы 
һәм архивның мөһере (архив 
күчермәләренең барлык битләрен 
беркетү урынында күрсәтелә).

Запрос темасы буенча архив 
документлары составының тулы 



булмавын яки документлар 
булмавын раслаучы җавап архив 
бланкында төзелә. Анда күрсәтелә:

1) кул кую датасы һәм 
җавапның теркәү номеры;

2) адресат;
3) запрос темасы буенча 

архив документлары составының 
тулы булмавын яки документлар 
булмавын раслый торган 
мәгълүмат;

4) архив җитәкчесе имзасы;
1) 5) Чистай муниципаль 

районы Башкарма 
комитетының герблы мөһере 
(кирәк булганда))

2.4. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү срогы, шул 
исәптән дәүләт хезмәте 
күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга мөрәҗәгать 
итү зарурлыгын исәпкә 
алып, туктату 
мөмкинлеге Россия 
Федерациясе законнары 
белән каралган очракта 
дәүләт хезмәте 
күрсәтүне туктату срогы

Гаризалар буенча 
(мөрәҗәгатьләр): 

физик һәм юридик затларның 
социаль-хокукый һәм тематик 
характеры - гаризаны теркәгән 
көннән алып 30 календарь көн 
эчендә, запрос җибәрүне исәпкә 
алып һәм ведомствоара электрон 
хезмәттәшлек системасы (алга 
таба-СМЭВ) аша запроска җавап 
алуны исәпкә алып, гариза 
теркәлгән көннән соң (алга таба-
СМЭВ));

Торак пунктлар һәм оешмалар
тарихы буенча, шулай ук биш 
елдан артык эзләү чиге булган һәм 
архив документларын өстәмә 
өйрәнүне таләп итә торган 
мөрәҗәгатьләр, мәгълүматлар 
эзләү һәм эзләү чикләрен киңәйтү 
буенча күләмле эш 
башкарылганда, хезмәт күрсәтү 
вакыты мөрәҗәгать итүченең бу 
хакта мәҗбүри хәбәр итүе белән 30
календарь көнгә озайтыла.

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
вакытын туктатып тору мөмкинлеге 
каралмаган.

п 5.8.3 эш 
кагыйдәләре

2.5. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен, шулай ук 

Дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
гариза күрсәтелгән: 

210-ФЗ номерлы 
Федераль 



мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан 
тапшырылырга тиешле 
дәүләт хезмәтләре 
күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган 
хезмәтләр, аларны алу 
ысуллары, шул исәптән 
электрон формада, 
аларны тапшыру тәртибе
законнар һәм башка 
норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге, аларны 
тапшыру тәртибе

законның 19 ст. 1 
өлеше; 

2.6. Дәүләт органнары, 
җирле үзидарә 
органнары һәм 
мөрәҗәгать итүче 
тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар 
карамагында булган һәм 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
өчен норматив хокукый 
актлар нигезендә 
кирәкле документларның
тулы исемлеге, шулай ук 
аларны алу ысуллары, 
шул исәптән электрон 
формада, аларны 
тапшыру тәртибе; дәүләт
органы, җирле үзидарә 
органы яисә әлеге 
документлар 
карамагында булган 
оешма

п. 5.8, 5.10 эш 
кагыйдәләре

2.7. Норматив хокукый 
актларда каралган 
очракларда Килештерү 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
өчен таләп ителгән һәм 
дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган 
тарафыннан гамәлгә 
ашырыла торган дәүләт 
хакимияте (җирле 
үзидарә) органнары һәм 
аларның структур 
бүлекчәләре Исемлеге

юридик затның исеме (гражданнар 
өчен-фамилиясе, исеме, атасының 
исеме (соңгысы-булган очракта));

2.8. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен кирәкле 

почта һәм/яки мөрәҗәгать итүченең
электрон адресы;



документларны кабул 
итүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы 
исемлеге
2.9. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүне туктатып тору 
яисә бирүдән баш тарту 
өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге

Тема исеме (сорау); 

2.10. Дәүләт хезмәте 
күрсәткән өчен алына 
торган дәүләт 
пошлинасы яисә башка 
түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, 
шул исәптән мондый 
түләү күләмен исәпләү 
методикасы турында 
мәгълүматны да кертеп

соралган мәгълүмат хронологиясе; 

2.11. Дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү 
өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү 
алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул исәптән 
мондый түләү күләмен 
исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да
кертеп

өстәмә мәгълүмат темасы буенча 
запроса.

пп.2.11.7.1, 
2.11.7.2, 5.1, 5.13 
эш кагыйдәләре

2.12. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында сорау 
биргәндә һәм мондый 
хезмәтләр күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда 
чиратта көтүнең 
максималь вакыты

Гариза бирүче вәкаләтле затлар 
(ышаныч кәгазе буенча) үз 
вәкаләтләрен раслаучы 
документларны тапшыралар. 

125-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 25 ст.; 

2.13. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында 
мөрәҗәгать итүченең 
соравын, шул исәптән 
электрон формада да 
теркәү вакыты

Документлар бер нөсхәдә 
тапшырыла.

2017 ел, № 63-
ТРЗ ТР 
Законының 22 ст.

2.14. Дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган 
бүлмәләргә, гариза 
бирүчеләрне көтү һәм 
кабул итү урынына, шул 
исәптән әлеге 
объектларның 
инвалидлар өчен 
үтемлелеген тәэмин 

Дәүләт хезмәте алу өчен гариза 
бланкын гариза бирүче бүлеккә 
шәхси мөрәҗәгать иткәндә, дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенә 
(алга таба – КФҮ) ала. Гариза 
бланкларының электрон 
формалары Башкарма комитетның 
рәсми сайтында, Татарстан 

125-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 26 ст. 3 
п. 15 ст., 4 п.; 



итүгә, инвалидларны 
социаль яклау турында 
Россия Федерациясе 
законнары нигезендә, 
мондый хезмәтләр 
күрсәтү тәртибе турында 
визуаль, текст һәм 
мультимедияле 
мәгълүмат урнаштыру 
һәм рәсмиләштерүгә 
таләпләр

Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
Порталында, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
(функцияләр) бердәм порталында 
урнаштырылган.

2.15. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре, 
шул исәптән мөрәҗәгать 
итүченең вазыйфаи 
затлар белән үзара 
хезмәттәшлеге һәм 
аларның дәвамлылыгы, 
дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгендә 
дәүләт хезмәтләрен һәм 
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең күп 
функцияле үзәгендә 
дәүләт хезмәтләрен алу 
мөмкинлеге, Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең 
эш урыннарында, шул 
исәптән мәгълүмати-
коммуникацион 
технологияләр кулланып,
мәгълүмат алу 
мөмкинлеге

Гариза һәм кушып бирелә торган 
документлар гариза бирүче 
тарафыннан кәгазьдә түбәндәге 
ысулларның берсе итеп 
тапшырыла һәм җибәрелә:

210-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 8 ст. 1 
өлеше

2.16. Электрон формада 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
үзенчәлекләре

шәхсән (мөрәҗәгать итүче 
исеменнән гамәлдә булган зат 
ышаныч кәгазе нигезендә);

пп. 5.8.1, 5.8.3, 
5.10 эш 
кагыйдәләре. 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, аларны
үтәү  тәртибенә  карата  таләпләр,  шул  исәптән  электрон  формада  административ
процедураларны  башкару  үзенчәлекләре,  шулай  ук  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр
күрсәтүнең  күпфункцияле  үзәкләрендә  административ  процедураларны  башкару
үзенчәлекләре

3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау
3.1.1.  Архив  белешмәләрен,  архив  өземтәләрен,  архив  документларының

күчермәләрен бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) гариза бирүчегә консультация бирү, гаризаны тутырганда/төзегәндә ярдәм күрсәтү;
2) гариза кабул итү һәм теркәү; 
3)  архив  белешмәсен  әзерләү  һәм  имзалау  (архив  өземтәсе,  архив  күчермәләре),

архив  документлары составының запрос темасы буенча  тулы булмаган  булуын  раслаучы
архив бланкында җавап яки документлар булмавын раслый.

5) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте нәтиҗәсен бирү.
3.1.2.  Дәүләт  хезмәте  күрсәтү  буенча  гамәлләр  блок-схемасы  22  нче  кушымтада

күрсәтелгән.
3.2. Гариза бирүчегә консультацияләр бирү, гаризаны тутырганда ярдәм күрсәтү/төзү
Мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәтләрен алу тәртибе турында консультацияләр алу өчен

бүлеккә шәхсән, телефон һәм/яки язмача, шул исәптән электрон почта аша да мөрәҗәгать
итәргә хокуклы.

         Бүлек башлыгы мөрәҗәгать итүчегә консультация бирүне, шул исәптән дәүләт
хезмәте алу өчен кирәкле документларның составы,  формасы һәм эчтәлеге буенча алып
бара һәм кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә.

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  Процедура  мөрәҗәгать  итү  көнендә  гамәлгә
ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең консультациясе.
3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү
3.3.1. Мөрәҗәгать итүче (аның вәкиле) шәхсән яисә КФҮ аша электрон рәвештә дәүләт

һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) Бердәм порталы, Татарстан Республикасы дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр Порталы, Башкарма комитетның рәсми сайты аша яисә почта
аша  гариза  тапшыра  (җибәрә).  Документлар  КФҮнең  ерактан  торып  эш  урыны  аша
тапшырылырга  мөмкин.  Ерактан  торып  эш  урыннары  исемлеге  23  нче  кушымтада
китерелгән. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә электрон почта
яки Башкарма комитетның Интернет-кабул итү бүлмәсе аша җибәрелә. Электрон формада
кергән гариза бастырып чыгарыла, аны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

1.3.2.  Электрон формада гариза  җибәргәндә Башкарма комитет белгече Интернет–
кабул итү бүлмәсе аша кергән мөрәҗәгатьләр белән эшләү өчен җавап бирүче, гаризаны
теркәп, электрон һәм кәгазь рәвештә бүлеккә җибәрә.

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза кергән вакыттан алып бер эш
көне эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән теркәлгән гариза.
4.4.  Архив  белешмәләрен,  архив  өземтәләрен,  архив  документлары  күчермәләрен

әзерләү һәм бирү
3.4.1. Бүлек начальнигы, гаризалар кабул итүне алып баручы, :
гаризалар һәм документлар кабул итү;
гариза теркәү журналында;



әлеге  Регламентның  2.8  пунктында  күрсәтелгән  документларны  кабул  итүдән  баш
тарту өчен нигезләр булу турында гариза һәм документларны тикшерә.

Әлеге  Регламентның  2.8  пунктында  күрсәтелгән  документларны  кабул  итүдән  баш
тарту өчен нигезләр булмаганда, бүлек башлыгы:

 гариза  биргәндә  гариза  бирүче  үзе  мөрәҗәгать  итүчегә  бирелгән  номер  турында
хәбәр итә;

гариза  җибәргәндә  гариза  бирүче  электрон  формада  мөрәҗәгать  итүчегә  кергән
номерга бирелгән гаризаны кабул итү датасы турында электрон формада хәбәр итә.

Әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш тарту
өчен  нигез  булган  очракта,  бүлек  башлыгы  мөрәҗәгать  итүчегә  гаризаны  теркәү  өчен
каршылыклар  булу  турында  хәбәр  итә  һәм  тапшырылган  документларда  ачыкланган
җитешсезлекләрне карап тотуны язмача аңлату белән документлар кире кайтара. 

Архивта саклана торган архив документлары составына керми торган Запрос башка
архивка  яки  кирәкле  архив  документлары  саклана  торган  оешмага  җибәрелә,  бу  хакта
кулланучыга хәбәр ителә, яисә кулланучыга тиешле тәкъдим бирелә.

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:
документларны  кабул  итүдән  баш  тарту  өчен  нигез  юк  икән-гариза  (мөрәҗәгать

итүченең мөрәҗәгате) кергәннән соң 15 минут эчендә);
документларны  кабул  итүдән  баш  тарту  өчен  нигез  булган  очракта-алдагы

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә;
мөрәҗәгатьне  башка  архивка  яки  кирәкле  архив  документлары  саклана  торган

оешмага җибәрү, кулланучының бу хакта белдерүе яки кулланучыга тиешле рекомендациясе
- запрос теркәлгәннән соң 5 эш көне эчендә. 

Процедураларның  нәтиҗәсе:  кабул  ителгән  һәм  теркәлгән  гариза,  запросны башка
архивка җибәрү яки кирәкле архив документлары саклана торган оешмага җибәрү, бу хакта
кулланучыга  хәбәр  итү  яки  кулланучыга  тиешле рекомендация  яки  гариза  бирүчегә  кире
кайтарылган Документлар.

1.4.2.  Милек  характерындагы  сорауда  милек  хокукларын  раслаучы  документлар
булмаган очракта, бүлек башлыгы электрон формада СМЭВ системасы аша дәүләт теркәве,
кадастр һәм картография федераль хезмәтенә Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан
өземтә бирү турында запрос җибәрә (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар турында
һәркем файдалана ала торган белешмәләрне үз эченә алган));

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар дәүләт хезмәте күрсәтү турында
гариза кергән вакыттан алып 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән запрос. 
1.4.3. Бүлек башлыгы, СМЭВ аша кергән документлар (белешмәләр) яисә баш тарту

турында хәбәрнамә нигезендә  3.4.1  пунктында каралган  процедураларны башкара.  әлеге
Регламентта.

4.4. Бүлек белгече, чират тәртибендә, гариза кабул итүне гамәлгә ашыра: 
Татарстан  Республикасы  муниципаль  архивлары  фондлар  Исемлеге,  белешмәсе

буенча гарызнамәне үтәү өчен архив документлары булу-булмавын тикшерү.
Әгәр запрос архивта саклана торган документлар составына кермәсә, бүлек белгече

гамәлгә ашыра: 
запросны  башка  архивка  күчерү  яки  кирәкле  архив  документлары  саклана  торган

оешмага күчерү турында хат проектын рәсмиләштерү;
гарызнамәне үзгәртү турында кулланучыга хәбәрнамәне рәсмиләштерү;   
яки хат проекты кулланучыга билгеләнә ала белән тиешле рекомендациями.   
Әгәр запрос архивта саклана торган архив документлары составына керә икән, бүлек

белгече гамәлгә ашыра:



билгеләмә архив фондлары һәм архив эшләрен карау өчен описи;
архив документларын чыгару һәм аларның урыннарына урынбасарларның карталары

салу;
чагыштыру архив шифр һәм заголовков белән описью эш.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны

тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның  нәтиҗәсе:  сорау  темасы  буенча  мәгълүматларны  ачыклау  өчен

әзерләнгән эшләр яки тикшерү өчен тапшырылган хат проекты.
1.4.5. Бүлек белгече: 
архив эшләрен карап тикшерү;
сорау темасы буенча архив документларында мәгълүматларны ачыклау.
Документ булган очракта бүлек белгече әзерли: 
архив белешмәсе проекты (архив өземтәсе, архив күчермәләре));
Документ булмаган очракта архив документлары составының соратып алынуын яки

архив документлары булмавын раслаучы хат проекты рәвешендәге сорауга җавап әзерли
һәм Бүлек башлыгына тикшерү өчен җибәрә.

Архив  документларын  өстәмә  өйрәнү  һәм  торак  пунктлар  һәм  оешмалар  тарихы
буенча белешмәләр эзләү эшләрен үткәрү, шулай ук биш елдан артык эзләүче һәм архив
документларын  өстәмә  өйрәнү,  мәгълүматлар  эзләү  һәм  эзләү  чикләрен  киңәйтү  буенча
күләмле  эш  башкару  кирәк  булган  очракта,  бүлек  белгече  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  өчен
кирәкле срокны билгели һәм Бүлек башлыгына мөрәҗәгать итә.

Мөрәҗәгать  итүчедән  өстәмә мәгълүмат  кирәк  булган  очракта гариза  бирүчегә  хат
проекты (Хат-запрос) рәвешендә запрос әзерли һәм Бүлек башлыгына тикшерү өчен җибәрә.

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң сигез эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураларның нәтиҗәсе: тикшерү өчен тапшырылган архив белешмәсе проекты
(архив  өземтәсе,  архив  күчермәләре),  җавап  яки Бүлек  башлыгына  запрос үтәү  вакытын
озайту өчен тапшырылган хатлар.

1.4.6.  Бүлек  җитәкчесе  архив  белешмәсе  проектын  (архив  өземтәсе,  архив
күчермәләре),  җавап  хатлары,  запрослы  хатлар  тикшерә,  белгечнең  дәүләт  хезмәтен
башкару вакытын озайту турындагы мөрәҗәгатен карый һәм запроска виза салу юлы белән
башкару вакытын билгели.

Архив  белешмәсе  сыналган  проекты  (архив  өземтәсе,  архив  күчермәләре),  җавап
хатлары, запрос хатлары, дәүләт хезмәтен башкару вакытын озайту өчен белгечкә запрос
тутырыла.

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураларның  нәтиҗәсе:  архив  белешмәсе  проектын  (архив  өземтәсе,  архив
күчермәләре) рәсмиләштерүгә тапшырылган хат - дәүләт хезмәте күрсәтүнең билгеләнгән
вакыты. 

3.4.7. Бүлек белгече печатает:
архив белешмәсе (архив өземтәсе, архив күчермәсе) - Башкарма комитет бланкында;

хат-җавап, хат-бүлек бланкында запрос һәм бүлек җитәкчесенә тапшыра.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  архив  белешмәсен  (архив

өземтәсе,  архив  күчермәләре)  рәсмиләштерүгә  кергән  көннән  соң  бер  эш  көне  эчендә,
мөрәҗәгать  итүчегә  гарызнамәне  үтәү  вакытын  озайту  турында  җавап  яки  хат-хәбәр  итү
рәвешендә гамәлгә ашырыла.



Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгына рәсмиләштерелгән архив белешмәсе
(архив  өземтәсе,  архив  күчермәсе),  хат-җавап,  Хат-запрос  яки  мөрәҗәгать  итүчегә
гарызнамәне үтәү срогын озайту турында хат.

3.4.8. Бүлек Башлыгы: 

Башкарма комитет мөһерен архив белешмәсе (архив өземтәсе, архив күчермәсе) һәм
җавап хаты, Хат-запрос, яки мөрәҗәгать итүчегә запрос үтәү вакытын озайту турында хат яза
һәм раслый. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны тәмамлаганнан
соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: архив белешмәсе (архив өземтәсе, архив күчермәсе),  хат-
җавап, Хат-запрос, гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү вакытын озайту турында хат.

Процедураның нәтиҗәсе: архив белешмәсе (архив өземтәсе, архив күчермәсе).
3.4.9. Бүлек башлыгы мөрәҗәгать итүче күрсәтелгән дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алу

ысулына бәйле рәвештә:
мөрәҗәгать итүченең яки аның ышанычлы затының шәхси килүе вакытында паспорт

яки  шәхесен  раслаучы  документ  яки  ышанычлы  затка-ышаныч  кәгазе,  архив  белешмәсе
(архив  өземтәсе,  архив  күчермәсе),  хат-җавап,  Хат-запрос  яки  хезмәт  күрсәтү  вакытын
озайту турында мөрәҗәгать итүченең хатын бирә. Мөрәҗәгать итүче (яки аның ышанычлы
вәкиле)  архив  белешмәсе  (архив  өземтәсе,  архив  күчермәләре)  күчермәләре,  җавап
хатлары,  мөрәҗәгать  итүчегә  хезмәт  күрсәтү  срогын  озайту  турында  яки  документлар
әйләнешендә алу датасын күрсәтеп документ күчермәсенә хат языла;

мөрәҗәгать  итүчегә  почта  аша  гади  хат  белән,  мөрәҗәгать  итүченең  вәкаләтле
вазыйфаи затның көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон
документ формасындагы электрон адресына җибәрә,  әгәр мөрәҗәгать итүче тарафыннан
хезмәт  нәтиҗәләрен  кәгазьдә  бирү  зарурлыгы  күрсәтелсә,  архив  белешмәсе  (архив
өземтәсе, архив күчермәсе), хат-җавап, Хат-запрос;

архив белешмәсен (архив өземтәсен, архив күчермәсен), хат-җавап, хат-КФҮ запросын
җибәрә.

Апостил  кую  кирәк  булган  очракта,  гарызнамә  һәм  озату  хаты  белән  Татарстан
Республикасының Архив эше буенча Дәүләт комитетына гади хат белән архив белешмәсе
җибәрә.

Хезмәт күрсәтү срогы озайтылган очракта почта аша гади хат яки электрон формада
мөрәҗәгать  итүченең  электрон  адресына  хезмәт  күрсәтү  вакытын  озайту  турында  хат
җибәрә.

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гамәлгә ашырыла:
мөрәҗәгать итүче шәхси килгән очракта 15 минут эчендә;
алдагы  процедура  тәмамланганнан  соң  бер  эш  көне  эчендә  почта  җибәрүе  белән

җавап җибәргән яисә мөрәҗәгать итүченең электрон адресына вәкаләтле вазыйфаи затның
көчәйтелгән  квалификацияле  электрон  имзасы  белән  кул  куелган  электрон  документ
рәвешендә  җибәрелгән  очракта,  әгәр  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  хезмәт  нәтиҗәсен
кәгазьдә бирү зарурлыгы күрсәтелмәгән булса.

Процедураның  нәтиҗәсе:  почта  аша  яисә  мөрәҗәгать  итүченең  электрон  адресы
буенча бирелгән яисә җибәрелгән архив белешмәсе (архив өземтәсе, архив күчермәсе), хат-
җавап, яки хезмәт күрсәтү вакытын озайту турында хат.

3.4.10. Дәүләт хезмәте күрсәтү һәм мөрәҗәгать итүченең гарызнамәне үтәү вакытын
озайту турында хәбәр итү вакыты билгеләнгәннән соң бүлек белгече:

архив  документларын өстәмә өйрәнү  һәм мәгълүматлар  эзләү  буенча  эшләр алып
бара. 



Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  Процедура  Бүлек  башлыгы  тарафыннан
билгеләнгән  срокта  гамәлгә  ашырыла,  үтәлү  вакыты  гарызнамә  теркәлгәннән  бирле
исәпләнә. 

Процедураның нәтиҗәсе:  муниципаль архивта запрос темасы буенча мәгълүматлар
булу яки булмау.

3.4.11.  Үткәрелгән өстәмә эш нигезендә 3.4.4 пунктларында каралган процедуралар
гамәлгә ашырыла. - 3.4.9. әлеге Регламентта.

3.5. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү
1.5.1.  Мөрәҗәгать итүче КФҮләрдә Дәүләт хезмәте алу өчен, КФҮнең читтән торып эш

урыны мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  
4.2.  КФҮ аша дәүләт  хезмәте  күрсәтү  КФҮ эше  регламенты нигезендә  билгеләнгән

тәртиптә гамәлгә ашырыла. 
3.5.3.  КФҮТӘН  дәүләт  хезмәте  алуга  документлар  кергәндә  процедуралар  әлеге

Регламентның 3.4 пункты нигезендә гамәлгә ашырыла. Нәтиҗә алу ысулы белән мөрәҗәгать
итүче «КФҮ аша» күрсәтелгән очракта, дәүләт хезмәте нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә.

3.6. Төзәтү техник хаталар. 
3.6.1. Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган документта техник хаталар ачыкланган очракта,

гариза бирүче бүлеккә тапшыра:
техник хаталарны төзәтү турында гариза (24 нче кушымта);
гариза  бирүчегә  техник  хата  булган  дәүләт  хезмәте  нәтиҗәсе  буларак  бирелгән

документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар. 
Документта  күрсәтелгән  белешмәләрдә  техник  хаталарны  төзәтү  турында  гариза

гариза  гариза  бирүче  (вәкаләтле  вәкил)  шәхсән,  яисә  почта  аша  (шул  исәптән  электрон
почта аша),  йә Башкарма комитетның рәсми сайты,  Татарстан Республикасы дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр Порталы яки КФҮ аша бирелә.

1.6.2.  Документларны  кабул  итү  өчен  җаваплы  җитәкче  техник  хаталарны  төзәтү
турында гариза кабул итә, документлар белән гариза яза һәм аларны бүлеккә тапшыра.

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза теркәлгәннән соң бер эш көне
эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул ителгән һәм
теркәлгән гариза.

1.6.3. Бүлек башлыгы документларны карый һәм хезмәт нәтиҗәсе булган документка
төзәтмәләр  кертү  максатларында  3.4.6  пунктчаларында  каралган  процедуралар  гамәлгә
ашырыла.4.4.9.  әлеге  Регламентта.  Бүлек  башлыгы  төзәтелгән  документны  мөрәҗәгать
итүчегә (вәкаләтле вәкилгә) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән
шәхсән  имза  биреп  яки  мөрәҗәгать  итүченең  почта  аша  җибәрүе  (электрон  почта  аша)
бүлегенә  техник  хата  булган  документның  оригиналын  тапшырганда  документ  алу
мөмкинлеге турында хат җибәрә.

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хатаны тапкач яки теләсә кайсы
кызыксынган заттан хаталы гариза алынганнан соң өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ.
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары
4.1. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтүнең тулы тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту

түбәндәгеләрне үз эченә ала: гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау
һәм  бетерү,  шикаятьләрне  карау,  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  процедураларының  үтәлешен
тикшерү, җирле үзидарә органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
карарлар әзерләү.

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып тора:



дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза үткәрү.
Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;

билгеләнгән тәртиптә эш алып баруны тикшерүне үткәрү;
билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең ярты еллык яки

еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш була. Планлы тикшерүләр
үткәргәндә  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  белән  бәйле  барлык  мәсьәләләр  дә  карала  ала
(комплекслы тикшерүләр).  Мөрәҗәгать итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча планнан тыш
тикшерүләр үткәрелә.

4.2.  Дәүләт  хезмәте  күрсәтү  буенча  административ  процедуралар  тарафыннан
билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы контрольдә тоту Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты бүлекләре тарафыннан гамәлгә ашырыла.

4.3.  Агымдагы  контрольне  гамәлгә  ашыручы  вазыйфаи  затлар  исемлеге  җирле
үзидарә  органының  структур  бүлекчәләре  һәм  вазыйфаи  регламентлар  турында
нигезләмәләр белән билгеләнә.

Үткәрелгән  тикшерүләр  нәтиҗәләре  буенча  гариза  бирүчеләрнең  хокукларын  бозу
очраклары ачыкланган  очракта,  гаепле  затлар  Россия  Федерациясе  законнары нигезендә
җаваплылыкка тартыла.

4.4.  Бүлек  башлыгы  әлеге  Регламентның  3  бүлегендә  күрсәтелгән  административ
процедураларны вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылык тота. 

4.5.  Гражданнар,  аларның  берләшмәләре  һәм  оешмалары  тарафыннан  дәүләт
хезмәте  күрсәтүне  контрольдә  тоту,  дәүләт  хезмәте  күрсәткәндә  Башкарма  комитет
эшчәнлеге ачыклыгы, дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм ышанычлы
мәгълүмат алу һәм мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү мөмкинлеге
аша гамәлгә ашырыла.

5.  Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 
затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе

5.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи 
затына яисә муниципаль хезмәткәрнең судка кадәр (судтан тыш) тәртиптә 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да мөрәҗәгать 
итә ала:
1) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамә, 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән гарызнамәне теркәү 
вакытын бозу;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 
хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу, аңа 
шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү
функциясе йөкләнсә, мөрәҗәгать итүче тарафыннан карарларга һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү мөмкин;
3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясенең 
норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый 



актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә 
мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру таләбе;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар, муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен әлеге Административ регламент белән каралган документларны мөрәҗәгать 
итүченең кабул итүдән баш тарту;
5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының законнар һәм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта 
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) судка кадәр шикаять бирү (судтан тыш), күпфункцияле үзәк 
хезмәткәренә шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 
йөкләнгән очракта мөмкин;
6)  муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә  мөрәҗәгать  итүчедән  Россия  Федерациясе
норматив  хокукый  актлары,  Татарстан  Республикасы  норматив  хокукый  актлары,
муниципаль хокукый актлар белән күздә тотылмаган түләү алу;
7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан, күпфункцияле
үзәк  хезмәткәреннән,  күп  функцияле  үзәк  хезмәткәреннән,  оешма хезмәткәреннән
яисә  аларның  хезмәткәрләреннән  дәүләт  яки  муниципаль  хезмәт  күрсәтү
нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тарту
яисә  мондый  төзәтмәләрнең  билгеләнгән  срогын  бозу.  Күрсәтелгән  очракта
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл  кылмавына),  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренә  судка  кадәр  (судтан  тыш)
шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаять  бирү  тиешле  дәүләт  яисә  муниципаль
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;
8)  муниципаль  хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча  документлар  бирү вакытын яки
тәртибен бозу;
9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка  норматив  хокукый  актлары,  Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче
тарафыннан  күп  функцияле  үзәкнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына),  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренә  судка  кадәр  (судтан  тыш)  шикаять
бирү,  аңа  шикаять  белдерелә  торган  күп  функцияле  үзәккә,  карарларга  һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаять  бирү  тиешле  дәүләт  яисә  муниципаль
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;
10) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар
яисә мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, дәүләт яисә муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә дәүләт яисә
муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә күрсәтелүче документларның булмавы һәм (яисә)
дөрес булмавы, яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүе таләпләре, 27.07.2010
елдагы  210-ФЗ  номерлы  Федераль  законның  7  статьясындагы  1  өлешенең  4
пунктында  каралган  очраклардан  тыш.  Күрсәтелгән  очракта  мөрәҗәгать  итүче
тарафыннан  күп  функцияле  үзәкнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына),  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренә  судка  кадәр  (судтан  тыш)  шикаять
бирү,  аңа  шикаять  белдерелә  торган  күп  функцияле  үзәккә,  карарларга  һәм



гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаять  бирү  тиешле  дәүләт  яисә  муниципаль
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;
5.2.  Мөрәҗәгать  итүчеләр шикаятьне нигезләү һәм карау өчен кирәкле мәгълүмат
һәм документлар алуга хокуклы.

5.3.  Шикаять  кәгазьдә,  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органга  электрон
формада,  күпфункцияле  үзәк  яки  дәүләт  хакимиятенең  тиешле  органына  (җирле
үзидарә органына),  шулай ук күпфункцияле үзәкне (алга таба-күпфункцияле үзәкне
гамәлгә куючы), шулай ук 27.07.2010 елдагы 210 - ФЗ номерлы Федераль законның
16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган  оешмаларга  тапшырыла.  Муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау)
шикаятьләре югары органга (булган очракта) бирелә яки аның булмаганда турыдан-
туры  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  орган  җитәкчесе  тарафыннан  карала.  Күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр  әлеге  күпфункцияле  үзәк  җитәкчесенә  тапшырыла.  Күпфункцияле
үзәкнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаятьләр  Россия
Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләтле күпфункцияле
үзәкне гамәлгә куючыга яисә вазыйфаи затка тапшырыла. 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ  номерлы  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган
оешмалар хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә бирелә.
Дәүләт  хезмәтләрен  күрсәтүче  органнар,  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органнар,
дәүләт  хезмәтләре  күрсәтүче  органнарның  вазыйфаи  затлары,  яки  муниципаль
хезмәт  күрсәтүче  органнар,  яисә  дәүләт  яки  муниципаль  хезмәткәрләргә  карата
юридик  затларга  һәм шәһәр  төзелеше мөнәсәбәтләре  субъектлары булып  торучы
индивидуаль  эшкуарларга  карата  процедураларның  тулы  исемлегенә  кертелгән
процедураларның  карарларына  һәм  (яисә)  гамәлләренә  (гамәл  кылмауларына)
карата  шикаять,  Россия  Федерациясе  Хөкүмәте  тарафыннан  расланган  Россия
Федерациясе  Шәһәр  төзелеше  кодексының  6  статьясындагы  2  өлеше  нигезендә
мондый  затлар  тарафыннан  әлеге  статьяда  билгеләнгән  тәртиптә  яисә  Россия
Федерациясенең  Монополиягә  каршы  законнары  белән  билгеләнгән  тәртиптә
монополиягә каршы органга тапшырылырга мөмкин.

Муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның,  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче
органның,  муниципаль  хезмәткәрнең,  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның
вазыйфаи затының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять
почта  аша,  күпфункцияле  үзәк  аша,  "Интернет"  мәгълүмат-телекоммуникация
челтәре,  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның  рәсми  сайтыннан,  дәүләт  һәм
муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  бердәм  порталыннан  яки  дәүләт  һәм  муниципаль
хезмәт күрсәтүнең региональ порталыннан файдаланып, җибәрелергә мөмкин, шулай
ук  мөрәҗәгать  итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин.  Күп
функцияле үзәк,  күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация
челтәре,  күпфункцияле  үзәкнең  рәсми  сайтыннан,  дәүләт  һәм  муниципаль
хезмәтләрнең  бердәм  порталыннан  яисә  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләрнең
региональ порталыннан файдаланып җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 2010 елның 27 июлендәге 210-
ФЗ  номерлы  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә
карата шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, әлеге
оешмаларның рәсми сайтларыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм



порталыннан  яки  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләрнең  региональ  порталыннан
файдаланып  җибәрелә  ала,  шулай  ук  мөрәҗәгать  итүченең  шәхси  кабул  итү
вакытында кабул ителергә мөмкин.

5.4. Шикаять карап торырга тиеш:
1)  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның,  дәүләт  хезмәте  күрсәтүче  органның,
дәүләт  яисә  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның  вазыйфаи  затының,
күпфункцияле  үзәкнең,  аның  җитәкчесе  һәм  (яки)  хезмәткәренең,  оешмаларның
исеме, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган эшләр һәм гамәлләре (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган органның
җитәкчеләре  һәм  (яисә)  хезмәткәрләре,  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына) шикаять белдерелә торган;



1 нче кушымта  

Анкета-физик затлар өчен хезмәт стажын раслау турында архив белешмәсе бирү
турында гариза

Гариза бирүче турында мәгълүмат
Фамилия *

Исем*
Аталык*
Туган көне*
Шәхесне раслаучы документ 
(паспорт))
Серия/паспорт номеры*
Кем тарафыннан бирелгән*
Бирү датасы*
Теркәлү урыны буенча Адрес
Ил*

Регион*
Төбәк*

Шәһәр / Җирлеге*
Урам*
Йорт*
Фатир*
Ышаныч (күчермәсе бирелә))

 - шәхсән архивта;
- законлы вәкил аша;
- Россия почтасы;
- КФҮ аша
Кемгә бирелгәнне күрсәтегез;
бирү датасы;
ышаныч номеры
Нәтиҗә алу ысулы
(басым ясау)
Элемтә өчен мәгълүмат
Кесә телефоны*
Өй телефоны

Тутыру мәҗбүри булган юллар билгеле булды*
Сорау буенча мәгълүмат

Хезмәт стажын раслау турында архив белешмәсен үтәү өчен эзләнү эшен үткәрү өчен
кирәкле мәгълүматларны күрсәтегез
Граждан турында мәгълүмат
Фамилия *
Исем*
Аталык*



Туган көне*
Граждан шәхесен раслаучы 
документ (паспорт) 
Серия/паспорт номеры*
Кем тарафыннан бирелгән*
Бирү датасы*
Гражданны теркәү урыны буенча 
Адрес
Ил*

Регион*
Төбәк*
Шәһәр / Җирлеге*
Урам*
Йорт*
Сын
Фатир*
Соратып алына торган мәгълүмат 
чорына граждан эше урыны 
турында мәгълүмат
Сорауның хронологик кысалары*
Күрсәтергә башлангыч һәм соңгы 
еллар запрашиваемого чоры 
Учреждениенең исеме*
Укажите төгәл исеме 
учреждениесе/предприятие, анда 
сез эшләгән
Учреждениенең урнашу урыны
Ил*
Регион*
 Төбәк*
Шәһәр / Җирлеге*
Структур бүлекчәнең исеме*
Соратып алына торган чор өчен барлык структур бүлекчәләрнең 
исемнәрен/номерларын (бүлек, цех, участок, кибет һәм тд.) күрсәтегез
Вазыйфасы/һөнәр * 
сорашиваемый чор өчен барлык 
вазыйфаларны/һөнәрләрне 
күрсәтегез. Әгәр дә сез төгәл 
мәгълүматка ия булсагыз, якынча 
күрсәтегез
 Боерыкның датасы һәм номеры / 
эшкә кабул итү турында беркетмә*
Әгәр дә сез төгәл мәгълүматка ия 
булмаган булсагыз, кабул итүнең 
якынча елын күрсәтегез
Эштән азат итү турында 
боерык/протоколның датасы һәм 
номеры) *
Әгәр дә сез төгәл мәгълүматка ия 
булсагыз, эштән азат итүнең 
якынча елын күрсәтегез



Гражданин турында өстәмә 
мәгълүмат

Имза

2 нче кушымта
 

Физик затлар өчен хезмәт хакы турында архив белешмәсе бирү турында анкета-гариза

Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 

Шәхесен раслаучы
документы (паспорты) белешмәләре

Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 

Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр/ Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү

урыны белән туры килмәсә генә тутырыла)
Ил* 
Регион* 



Район* 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән 
күрсәтелә 

Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру өчен
кирәкле белешмәләрне күрсәтегез

Граждан турында белешмәләр 

Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Гражданның шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 
Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 
Гражданның теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр/ Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның эш урыны турында белешмәләр 
Гарызнамәнең хронологик кысалары*
«Россия Федерациясендә хезмәт 
пенсияләре турында» 17.12.2001 № 
173-ФЗ Федераль законның 30 
статьясындагы 4 пункты нигезендә 
60 ай тоташ эшләгән теләсә кайсы 
соңгы елларны күрсәтегез 
Учреждение атамасы* Үзегез 
эшләгән 
учреждениенең/предприятиенең 
төгәл атмасын күрсәтегез 
Учреждениенең урнашкан җире 
Ил* 
Регион* 



Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Структур бүлекчә атамасы* 
Соратыла торган чордагы барлык 
структур бүлекчәләрнең (бүлекнең, 
цехның, участокның, кибетнең һәм 
башка шундыйларның 
атамасын/номерын күрсәтегез 
Вазыйфа/профессия * Соратыла 
торган чордагы барлык 
вазыйфаларны/профессияләрне 
күрсәтегез. Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча күрсәтегез 
Эшкә кабул итү турындагы 
боерыкның датасы һәм номеры* 
Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча кабул итү 
елын күрсәтегез 
Эштән китү турындагы 
боерык/беркетмә датасы һәм 
номеры* 
Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча эштән китү 
елын күрсәтегез 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә 
Фамилиясен алмаштыру датасы 
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда балаларының 
туган елын күрсәтегез. Белешмәләр 
бала карау буенча отпускта булган 
вакытны билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Эзләргә булышырлык теләсә нинди 
белешмәләр 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 



3 нче кушымта 
Белеме турында, укуга юллама турында һәм уку йортын тәмамлавы турында

анкета-гариза

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 
Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 
Теркәлү урыны буенча адресы 



Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә 

Информация по запросу

Сведения о гражданине
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Гражданның шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 
Паспорты сериясе/ номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 

Адрес по месту регистрации гражданина
Ил* 
Регион* 

Район* 



Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның уку урыны турында белешмәләр 
Гарызнамәнең хронологик 
кысалары* 
Соратыла торган чорның 
башланган һәм тәмамланган 
елларын күрсәтегез 

Хронологические рамки запроса*

Уку йорты атамасы* 
Учреждениенең урнашкан җире 
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Мәгълүмат соратыла торган 
чорга гражданның эш урыны 
турында белешмәләр 
Учреждение атамасы* 
Структур бүлекчә атамасы* 
Вазыйфа/профессия * 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә 
Фамилиясен алмаштыру датасы 
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда балаларының 
туган елын күрсәтегез. 
Белешмәләр бала карау буенча 
отпускта булган вакытны 
билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 

Имза



4 нче кушымта 
Физик затлар өчен архив белешмәсе бирү турында

анкета-гариза (бүтәне) Гариза бирүче турында мәгълүмат

Информация о заявителе
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 

Шәхесен раслаучы
документы (паспорты) белешмәләре

Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 

Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 



Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефон* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү

урыны белән туры килмәсә генә тутырыла)
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Фамилиясе * 
Дом*
Корпус
Квартира*

Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру 
өчен кирәкле белешмәләрне күрсәтегез 
Граждан турында белешмәләр 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Гражданның шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 
Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 
Гражданның теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Гарызнамә турында белешмәләр һәм мәгълүмат соратыла торган чор 
Гарызнамәнең хронологик 



кысалары * 
Соратыла торган чорның 
башланган һәм тәмамланган 
елларын күрсәтегез 
Гарызнамә темасы 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 

5 нче кушымта
Физик зат өчен бакчалар ширкәтендә җир кишәрлеге бүлеп бирелү турында

архив документы күчермәсен (өземтәсен)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.

Гариза бирүче турында белешмәләр
Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 



Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*

Район*

Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре (карар, карар)
Документ чыгарган оешма (орган) 
исеме:*
(район башкарма комитеты, 
Администрация Башлыгы, авыл 
Советы-район, шәһәр, авыл исеме 
күрсәтелгән)
Документның датасы һәм номеры:*
(әгәр төгәл мәгълүматлар булмаса, 
якынча ел күрсәтегез)
Запрос эчтәлеге:* Прикрепить  копию документа
- Бакчачылык ширкәте исеме, участок 
*
- Җир кишәрлеге кемгә бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме*
Күчемсез милеккә милек хокукын 
раслаучы Документ (сорала торган 
документта таныш булмаган затлар 
өчен): * 



6 нчы кушымта 
Физик заттан

гараж кооперативында җир кишәрлеге бүлеп бирү турында архив документы
күчермәсе (өземтәсе) алу өчен

анкета-гариза
Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.

Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында Россия
законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны тутырып, Сез

персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.

Сведения о заявителе
Информация о заявителе

Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 

Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 



Фатир* 

Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 
генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 
Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 

Документ күчермәсен беркетергә 



затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 

7 нче кушымта 
Физик зат өчен индивидуаль төзелешкә дип

җир кишәрлеге бүлеп бирү турында архив документы күчермәсе (өземтәсе)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Информация о заявителе
Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 

Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 



Фатир* 

Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 
генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 

Вид документа:*
(решение, постановление, договор на право 
застройки, договор бессрочного пользования 
земельным участком)

Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 

Название организации (органа), издавшей  
документ:*
(райисполком, Глава администрации, сельский 
совет, районный отдел коммунального хозяйства 
– с указанием названия района, города, села)

Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 

Дата и номер документа:*
( если не располагаете точными сведениями, 
укажите примерный год)

Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 

Содержание запроса:*

- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 

- Адрес*

Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый -Год выделения земельного участка*



торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 

-Год постройки дома*

Түләүне гарантиялим -Фамилия, имя, отчество первого 
землевладельца, домовладельца*

Анкета-гаризаны тутыру датасы Документ, подтверждающий права собственности
на недвижимость (для лиц, не значащихся в 
запрашиваемом документе): * 
(свидетельство о регистрации права 
собственности, договор купли-продажи, 
завещание и т.д.)
Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, которые могут
помочь поиску.
Оплату гарантирую
Дата заполнения анкеты-заявления



8 нче кушымта 
Физик зат өчен фатир бирелү турында
архив документы күчермәсе (өземтәсе)

алу өчен анкета-гариза
Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.

Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Информация о заявителе
Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 

Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 

Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;



Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 

- почтой России;
- через МФЦ

Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 
генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 
Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 



Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим Прикрепить копию документа
Анкета-гаризаны тутыру датасы 
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 

9 нчы кушымта 
Физик зат өчен фатирга шәхси счетны күчерү турында

архив документы күчермәсе (өземтәсе)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 



E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*

Район*

Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 
Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 



(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 

10 нчы кушымта 
Физик зат өчен торак йортны, бинаны файдалануга

тапшыру турында архив документы күчермәсе (өземтәсе)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 



Регион*

Район*

Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 
Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 



- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 

Прикрепить копию документа

Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 



11 нче кушымта 
Физик зат өчен мөлкәти хокуклар турында

архив документы күчермәсе (өземтәсе)
алу өчен анкета-гариза (бүтәне)

Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*

Район*



Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 

Прикрепить  копию документа

Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 



12 нче кушымта 
Физик зат өчен сәяси репрессияләр

(кулаклыкта гаепләү, мөлкәтен конфискацияләү, яшәгән урыныннан
читкә чыгарып җибәрү, хөкем итү) турында архив белешмәсе алу өчен

анкета-гариза
Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.

Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында Россия
законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны тутырып, Сез

персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 

Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 

Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 
генә тутырыла) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Ил* 

Регион*
Район*



Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 

Теркәлү урыны буенча адресы
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о лице, на которое запрашиваются сведения
Фамилия, имя, отчество лица, о 
котором запрашиваются сведения:*
При раскулачивании указываются ФИО
главы семьи
Год рождения:*
Место жительства в период 
применения репрессии:
Укажите наименование населённого 
пункта, района
Вид применённой репрессии *
Осуждение, раскулачивание и т.д.
При раскулачивании укажите состав 
семьи:
ФИО, год рождения каждого из членов 
семьи 
Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску
Дата заполнения анкеты-заявления Подпись заявителя



13 нче кушымта 
1941-1945 еллар Бөек Ватан сугышы чорында

Татарстан АССР территориясенә гражданнарны
эвакуацияләү турында архив белешмәсе

алу өчен анкета-гариза
Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.

Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында Россия
законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны тутырып, Сез

персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 

Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 

Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 
генә тутырыла) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Ил* 

Регион*
Район*

Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 



Исеме* 
Атасының исеме* 

Теркәлү урыны буенча адресы
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о лице, на которое запрашиваются сведения
Состав семьи на момент эвакуации*: 
Фамилия, имя, отчество лиц, о которых 
запрашиваются сведения
Год рождения лиц, о которых 
запрашиваются сведения:
Год эвакуации:*
Место жительства до эвакуации: *
Укажите наименование населённого 
пункта, области (автономной 
республики),союзной республики 
Место жительства в период эвакуации: *
Укажите наименование населённого 
пункта, района
Членство в КПСС:
Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску
Дата заполнения анкеты-заявления Подпись заявителя

14 нче кушымта 
Юридик зат өчен хезмәт стажын раслау турында

архив белешмәсе алу өчен анкета-гариза
Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә

Гариза бирүче турында мәгълүмат
Юридик затның тулы 
атамасы* 
Юридик затның 
кыскартылган атамасы 
Телефоны* Телефоны* 



Коды/номеры Коды/номеры 
E-mail* 
Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру 
өчен кирәкле белешмәләрне күрсәтегез 
Граждан турында белешмәләр 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның эш урыны турында белешмәләр 
Гарызнамәнең хронологик 
кысалары* «Россия 
Федерациясендә хезмәт 
пенсияләре турында» 17.12.2001 
№ 173-ФЗ Федераль законның 30 
статьясындагы 4 пункты 
нигезендә 60 ай тоташ эшләгән 
теләсә кайсы соңгы елларны 
күрсәтегез 
Учреждение атамасы* Үзегез 
эшләгән 
учреждениенең/предприятиенең 
төгәл атмасын күрсәтегез 
Учреждениенең урнашкан җире 
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек 
Структур бүлекчә атамасы* 
Соратыла торган чордагы барлык 
структур бүлекчәләрнең (бүлекнең, 
цехның, участокның, кибетнең һәм 
башка шундыйларның 
атамасын/номерын күрсәтегез 

Вазыйфа/профессия * Соратыла 
торган чордагы барлык 
вазыйфаларны/профессияләрне 
күрсәтегез. Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча күрсәтегез 
Эшкә кабул итү турындагы 
боерыкның датасы һәм номеры* 



Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча кабул итү 
елын күрсәтегез 
Эштән китү турындагы 
боерык/беркетмә датасы һәм 
номеры* 
Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча эштән китү 
елын күрсәтегез 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә 
Фамилиясен алмаштыру датасы 
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда балаларының 
туган елын күрсәтегез. 
Белешмәләр бала карау буенча 
отпускта булган вакытны 
билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

прилагается
отсутствует

Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 
Анкета-гаризаны тутыру датасы Подпись лица заполнившего анкету

15 нче кушымта 
Юридик зат өчен хезмәт хакы турында

архив белешмәсе
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә



Юридик затның тулы 
атамасы* 
Юридик затның 
кыскартылган атамасы 
Телефоны* 
Коды/номеры 
E-mail* 
Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру 
өчен кирәкле белешмәләрне күрсәтегез 
Граждан турында белешмәләр 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның эш урыны турында белешмәләр 
Гарызнамәнең хронологик 
кысалары* «Россия 
Федерациясендә хезмәт 
пенсияләре турында» 17.12.2001 
№ 173-ФЗ Федераль законның 30 
статьясындагы 4 пункты 
нигезендә 60 ай тоташ эшләгән 
теләсә кайсы соңгы елларны 
күрсәтегез 
Учреждение атамасы* Үзегез 
эшләгән 
учреждениенең/предприятиенең 
төгәл атмасын күрсәтегез 
Учреждениенең урнашкан җире 
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек 
Структур бүлекчә атамасы* 
Соратыла торган чордагы барлык 
структур бүлекчәләрнең (бүлекнең, 
цехның, участокның, кибетнең һәм 
башка шундыйларның 
атамасын/номерын күрсәтегез 

Вазыйфа/профессия * Соратыла 
торган чордагы барлык 



вазыйфаларны/профессияләрне 
күрсәтегез. Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча күрсәтегез 
Эшкә кабул итү турындагы 
боерыкның датасы һәм номеры* 
Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча кабул итү 
елын күрсәтегез 
Эштән китү турындагы 
боерык/беркетмә датасы һәм 
номеры* 
Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча эштән китү 
елын күрсәтегез 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә 
Фамилиясен алмаштыру датасы 
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда балаларының 
туган елын күрсәтегез. 
Белешмәләр бала карау буенча 
отпускта булган вакытны 
билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

прилагается
отсутствует

Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 
Анкета-гаризаны тутыру датасы имза

16 нчы кушымта 



Юридик зат өчен белеме турында, укуга юллама турында
һәм уку йортын тәмамлавы турында

архив белешмәсе бирү өчен анкета-гариза
Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә

Гариза бирүче турында мәгълүмат
Юридик затның тулы 
атамасы* 
Юридик затның 
кыскартылган атамасы 
Телефоны* 
Коды/номеры 
E-mail* 
Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру 
өчен кирәкле белешмәләрне күрсәтегез 
Граждан турында белешмәләр 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның эш урыны турында белешмәләр 
Юридик затның тулы атамасы* 
Юридик затның кыскартылган 
атамасы 
Телефоны* 
Коды/номеры 

Адрес по месту регистрации гражданина
Страна*
Регион*

Район*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Сведения о месте учебы гражданина на период запрашиваемой информации
Хронологические рамки запроса*
Укажите начальный и конечный 
годы запрашиваемого периода

Хронологические рамки запроса*

Наименование учебного заведения*
Местонахождение учреждения
Страна*
Регион*
 Район*
Город / Поселение*
Структур бүлекчә атамасы* 



Соратыла торган чордагы барлык 
структур бүлекчәләрнең 
(бүлекнең, цехның, участокның, 
кибетнең һәм башка 
шундыйларның 
атамасын/номерын күрсәтегез 

Вазыйфа/профессия * 
Соратыла торган чордагы 
барлык 
вазыйфаларны/профессияләрне
күрсәтегез. Төгәл 
белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча күрсәтегез 
Эшкә кабул итү турындагы 
боерыкның датасы һәм 
номеры* 
Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча кабул итү 
елын күрсәтегез 
Эштән китү турындагы 
боерык/беркетмә датасы һәм 
номеры* 
Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча эштән китү 
елын күрсәтегез 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә
Фамилиясен алмаштыру датасы
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда 
балаларының туган елын 
күрсәтегез. Белешмәләр бала 
карау буенча отпускта булган 
вакытны билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 

Подпись заявителя



17 нче кушымта 
Юридик затлар өчен архив белешмәсе

бирү турында анкета-гариза (бүтәне)

Полное наименование 
юридического лица*
Сокращенное наименование 
юридического лица
Телефон*
Код/номер
E-mail*

Информация по запросу
Для исполнения архивной справки о подтверждении трудового стажа укажите сведения,
необходимые для проведения поисковой работы

Сведения о гражданине
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рождения*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта) гражданина
Серия/номер паспорта*
Кем выдан*
Дата выдачи*

Адрес по месту регистрации гражданина
Страна*



Регион*

Район*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Сведения о запросе и период запрашиваемой информации
Хронологические рамки запроса*
Укажите начальный и конечный 
годы запрашиваемого периода 
Тема запроса

Дополнительная информация о гражданине
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску
Дата заполнения анкеты-
заявления

Подпись заявителя

18 нче кушымта 
Юридик заттан индивидуаль төзелешкә дип

җир кишәрлеге бүлеп бирү турында архив документы күчермәсе (өземтәсе)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында мәгълүмат

Полное наименование 
юридического лица*
Сокращенное наименование 
юридического лица
Телефон*
Код/номер
E-mail*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Вид документа:*
(решение, постановление, договор на 
право застройки, договор бессрочного 
пользования земельным участком)
Название организации (органа), 
издавшей  документ:*
(райисполком, Глава администрации, 
сельский совет, районный отдел 
коммунального хозяйства – с указанием 



названия района, города, села)
Дата и номер документа:*
( если не располагаете точными 
сведениями, укажите примерный год)
Содержание запроса:*

- Адрес участка/дома *
-Год выделения земельного участка*
-Год постройки дома*
-Фамилия, имя, отчество первого 
землевладельца, домовладельца*
Документ, подтверждающий права 
собственности на недвижимость (для 
лиц, не значащихся в запрашиваемом 
документе): * 
(свидетельство о регистрации права 
собственности, договор купли-продажи, 
завещание и т.д.)

Прикрепить  копию документа

Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску.
Оплату гарантируем
Дата заполнения анкеты-заявления Подпись лица заполнившего анкету 



19 нчы кушымта 
Юридик зат өчен мөлкәти хокуклары турында

архив документы күчермәсен (өземтәсен) алу өчен
анкета-гариза (бүтәне)

Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында мәгълүмат 

Полное наименование 
юридического лица*
Сокращенное наименование 
юридического лица
Телефон*
Код/номер
E-mail*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Вид документа:*
(решение, постановление, 
распоряжение)
Название организации (органа), 
издавшей  документ*
с указанием названия района, города
Дата и номер документа:*
( если не располагаете точными 
сведениями, укажите примерный год)
Содержание запроса:*
- Адрес
- Год 

Документ, подтверждающий права 
собственности на недвижимость: * 
(свидетельство на право 
собственности, договор купли-

Прикрепить  копию документа



продажи)
Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску.
Оплату гарантирую
Дата заполнения анкеты-заявления

20 нче кушымта 
Мунициципаль районның Башкарма комитеты бланкы 

Архив белешмәсе 

____________ № _____ 
№ ___________________ на Адресаты 

Нигезе: 

Җитәкче Имза Имза расшифровкасы 

Мөһер 

Башкаручы 
телефон 



21 нче кушымта 
Мунициципаль районның Башкарма комитеты бланкы 

Архив өземтәсе 
________________ № _____ 
№ ___________________на Адресаты 

Нигезе: 

Җитәкче Имза Имза расшифровкасы 

Мөһер 

Башкаручы 
телефон 



22 нче кушымта 
Дәүләт хезмәте күрсәтү гамәлләренең эзлеклелеге блок-схемасы





23 нче кушымта 

Ерак урнашкан эш урыннары исемлеге һәм документларны кабул итү графигы

№ 
п/п

Место расположения 
удаленного рабочего 
места

Обслуживаемые населенные 
пункты

График приема
документов

1. с. Чистопольские 
Выселки, 
ул. Чапаева, д.89а 

вторник- 
с 9.00 до 12.00 

2. с. Каргали, 
ул. Чапаева, д. 10 

д. Михайловка среда – 
с 9.00 до 12.00 

3. п. Юлдуз
ул. Центральная, д.1а

с. Булдырь, с. Змеёво четверг – 
с 9.00 до 12.00 

4. п. Луч, ул. Победы, д.16 д. Белая Гора пятница – 
с 9.00 до 12.00 



Приложение № 24

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы башкарма комитеты Җитәкчесенә
__________________________

техник хаталар төзәтү турында Гариза

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм
__________________________________________________________________

(хезмәт күрсәтү атамасы)
Язылган:________________________________________________________________________

_______________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________   

Кертелгән техник хатаны төзәтергә һәм дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган документка тиешле
үзгәрешләр кертүегезне сорыйм. 

Түбәндәге документларны теркәм:
1.
2.
3.

Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгән очракта
мондый карарны җибәрүегезне сорыйм:

электрон документны E-mail адресына җибәрү юлы белән:_______;
расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта җибәрүендә түбәндәге адрес буенча:

________________________________________________________________.
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (дәүләт хезмәте күрсәтү кысаларында шәхси

мәгълүматларны җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (үзгәртү), куллану, тарату
(шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук

шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) мин
тәкъдим итә торган затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда да

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

кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар
(документларның күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән

таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дөрес
мәгълүматлар бар. 

Миңа телефон буенча бирелгән дәүләт хезмәтләренең сыйфатын бәяләү буенча сораштыруда
катнашырга ризалык бирәм: _______________________.

______________ _________________ ( ________________)
(дата) (имза) (Ф. И. О.)



25 нче кушымта 
              

Архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затлар реквизитлары

Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге 

Вазифа Телефон Электрон адрес

Бүлек башлыгы: Йосыпова Лилия Камил 
кызы

(8-84342)
5-06-05

Е-mail:Lilya.Yusupova@tatar.ru

Әйдәп баручы белгеч: Сәйфуллина 
Динара Рамил кызы

(8-84342)
 5-06-05

Әйдәп баручы белгеч:
Исхакова Әдилә Альберт кызы

(8-84342)
     5-06-05

Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты

Вазифа Телефон Электрон адрес

Чистай муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитәкчесе Хасанов Эдуард 
Рустамович

(8-84342)
    5-10-84
    5-43-53

Е-mail:Eduard.Hasanov@tatar.ru

Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче 
Заглядова Ольга Валентиновна

(8-84342)
     5-20-51

E-mail:Olga.Zaglyadova@tatar.ru

Татарстан Республикасы



Чистай муниципаль районы 
Башкарма комитет җитәкчесенең

2019 елның 13 июне № 302 карарына 
2 нче кушымта

Дәүләт милкенә кертелгән архив документлары
урнашу урыны мәсьәләләре буенча консультация бирү дәүләт хезмәтләре

күрсәтүнең административ регламенты

1.Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге регламент Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт 
милкенә кертелгән архив документларының урнашу урыны мәсьәләләре буенча 
консультация бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен 
билгели (алга таба – дәүләт хезмәте күрсәтү).
1.2. Дәүләт хезмәтен алучылар: юридик яисә физик затлар яисә аларның 
вәкаләтле вәкилләре, кирәкле мәгълүматны алу һәм куллану өчен законлы 
нигезләрдә архив документларына мөрәҗәгать итүче (алга таба-мөрәҗәгать 
итүче). 
1.3. Дәүләт хезмәте Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты (Алга таба – 
Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә.
Дәүләт хезмәтен башкаручы-Башкарма комитетның архив бүлеге (алга таба – 
бүлек).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Чистай шәһәре, Бебель урамы, 129 
нчы йорт;
Бүлекнең урнашу урыны: Чистай шәһәре, Карл Маркс урамы, 46 нчы йорт.
Башкарма комитетның эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш, көн саен, 
дүшәмбе - җомга 8.00 дән17 сәгатькә кадәр.00, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
Гаризалар кабул итү графигы: сишәмбе-8.00 дән 12.00 гә кадәр.
Бүлекнең эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш, көн саен, дүшәмбе-җомга 
8.00 дән 17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
1.3.2. Бүлекнең белешмә телефоны (8-84342)5-06-05.
1.3.3. Башкарма комитетның рәсми сайты адресы « " Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре): 
http://www.chistay@tatar.ru.
1.3.4. Дәүләт хезмәтләре турында мәгълүматны белергә була:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан дәүләт хезмәтләре турында 
мәгълүмат стендлары аша, гариза бирүчеләр белән эшләү өчен. Мәгълүмат 
стендларында урнаштырылган мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) дәүләт 
хезмәте күрсәтү турындагы мәгълүматны үз эченә ала) 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.8,2.10, 2.11, 5.1, 5.2 әлеге Регламент;
2) "Интернет" челтәре аша»:
Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www. chistay@tatar.ru);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында 
(http://www.gosuslugi.ru/);
3) бүлеккә телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча);
4) бүлеккә язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать 
иткәндә;



5) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (Алга 
таба-КФҮ).
1.3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Башкарма 
комитетның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма 
комитет биналарында бүлек белгече тарафыннан урнаштырыла.
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә:
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-
131-ФЗ номерлы Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2003, № 40, 3822 ст.));
«Россия Федерациясендә Архив эше турында " 2004 елның 22 октябрендәге 125-
ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-125-ФЗ номерлы Федераль закон) 
(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2004, № 43, 4169 ст.));
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2010, № 31, 4179 ст.)); 
«Федераль башкарма хакимият органнарында эш башкару кагыйдәләрен раслау 
турында» 2009 елның 15 июнендәге 477 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карары (алга таба – эш башкару Кагыйдәләре) (Россия газетасы, 2009, 24 июнь, 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (Россия газетасы);
Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының 2007 елның 18 гыйнварындагы 
19 номерлы боерыгы (алга таба – эш кагыйдәләре) белән расланган Россия 
Федерациясе Архив фонды документларын һәм дәүләт һәм муниципаль 
архивларда, музейларда һәм китапханәләрдә, Россия Фәннәр академиясе 
оешмаларында саклауны, комплектлаштыруны, исәпкә алуны һәм алардан 
файдалануны оештыру кагыйдәләре (федераль башкарма хакимият 
органнарының норматив актлары бюллетене, 2007, № 20, кертелгән үзгәрешләрне
исәпкә алып, );
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, 2004, 3 август, 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып));
«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына архив эше өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт 
вәкаләтләрен бирү турында» 2007 елның 24 декабрендәге 63-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы (алга таба – 2007 елның 63-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, 2007 елның 25 
декабре, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән);
«Татарстан Республикасында архив эше турында " 2017 елның 20 июлендәге 63-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба - 2017 елның 63-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы законнары 
җыелышы, 2017, Т 55( I өлеш), 2016 ст.);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләр
төзелгәнче, берләшкәнче, бүленгәнче яисә аларның статусы үзгәргәнче барлыкка 
килгән һәм Татарстан Республикасы муниципаль архивларында саклана торган 
архив документларын исәпкә алуны тәэмин итү турында " 2007 ел, 28 май, 203 нче
карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 203 нче 
карары) (Татарстан Республикасы, 2007, 25 декабрь, кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып) белән);



Чистай муниципаль районы Уставы;
Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба – 
Башкарма комитет турында Нигезләмә);
Башкарма комитетның 2006 елның 15 февралендәге 64 номерлы карары (алга 
таба-бүлек турында Нигезләмә);
Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре.
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерактан 
торып эш урыны-муниципаль районнарның авыл җирлекләрендә документлар 
кабул итү һәм бирү, гариза бирүчеләргә консультация бирү тәрәзәсе;
техник хата-дәүләт хезмәте күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 
документларга кертелгән белешмәләргә (дәүләт хезмәте нәтиҗәсе) туры 
килмәвен китергән хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата);
дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза белән (алга таба - гариза) дәүләт 
хезмәте күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль 
законның 2 ст.1 пункты). Гариза билгеләнгән үрнәк буенча ирекле формада төзелә 
яки стандарт бланкта тутырыла (1нче кушымта). Гариза электрон формада 
стандарт бланкка тутырыла:
 Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www.chistay@tatar.ru).
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында 
(http://www.gosuslugi.ru/);



1. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
стандартына таләпләр 
исеме

Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәтен 
ЯКИ таләпне 
билгеләүче 
норматив акт

2.1. Дәүләт хезмәте 
атамасы

Архив документларын кайда 
урнаштыру мәсьәләләре буенча 
консультация бирү

125-ФЗ номерлы 
Федераль закон

2.2. Турыдан-туры 
дәүләт хезмәте 
күрсәтүче җирле 
үзидарә органы исеме

Чистай муниципаль районы 
башкарма комитеты 

125-ФЗ номерлы 
Федераль законның 
4 ст. 5 өлеше; 

2.3. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы

Дәүләт хезмәтен башкаручы-
Башкарма комитетның архив 
бүлеге.

Бүлек турында 
нигезләмә

2.4. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү срогы, шул 
исәптән дәүләт хезмәте 
күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга мөрәҗәгать
итү зарурлыгын исәпкә 
алып, туктату 
мөмкинлеге Россия 
Федерациясе законнары
белән каралган очракта 
дәүләт хезмәте 
күрсәтүне туктату срогы

Соралган мәгълүматларның булу 
һәм урнашу буенча Консультация

125-ФЗ номерлы 
Федераль закон

2.5. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен, шулай ук 
мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан 
тапшырылырга тиешле 
дәүләт хезмәтләре 
күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган 
хезмәтләр, аларны алу 
ысуллары, шул исәптән 
электрон формада, 
аларны тапшыру 
тәртибе законнар һәм 
башка норматив 
хокукый актлар 
нигезендә кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге, аларны 
тапшыру тәртибе

Мөрәҗәгать иткән көнне.

2.6. Дәүләт органнары, 
җирле үзидарә 
органнары һәм 
мөрәҗәгать итүче 
тәкъдим итәргә хокуклы 

Дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын 
туктатып тору мөмкинлеге 
каралмаган

210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 
19 ст. 1 өлеше



башка оешмалар 
карамагында булган һәм
дәүләт хезмәте күрсәтү 
өчен норматив хокукый 
актлар нигезендә 
кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге, шулай ук 
аларны алу ысуллары, 
шул исәптән электрон 
формада, аларны 
тапшыру тәртибе; 
дәүләт органы, җирле 
үзидарә органы яисә 
әлеге документлар 
карамагында булган 
оешма
2.7. Норматив хокукый 
актларда каралган 
очракларда Килештерү 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
өчен таләп ителгән һәм 
дәүләт хезмәте 
күрсәтүче башкарма 
хакимият органы 
тарафыннан гамәлгә 
ашырыла торган дәүләт 
хакимияте (җирле 
үзидарә) органнары һәм
аларның структур 
бүлекчәләре Исемлеге

Мөрәҗәгать (шәхси кабул иткәндә
яки телефон аша, электрон 
документ формасында Чистай 
муниципаль районының рәсми 
сайты аша, факсимиль язмача 
мөрәҗәгать). 

2.8. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул 
итүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы 
исемлеге

Шәхси кабул итү вакытында 
граждан күрсәтә: 

2.9. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүне туктатып тору 
яисә бирүдән баш тарту 
өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге

- шәхесне раслаучы документ;

2.10. Дәүләт хезмәте 
күрсәткән өчен алына 
торган дәүләт 
пошлинасы яисә башка 
түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, 
шул исәптән мондый 
түләү күләмен исәпләү 
методикасы турында 
мәгълүматны да кертеп

- юридик зат вәкиле вәкаләтләрен
раслаучы документлар.



2.11. Дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү 
өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү 
алу тәртибе, күләме һәм
нигезләре, шул исәптән 
мондый түләү күләмен 
исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны 
да кертеп

Дәүләт хезмәте алу өчен гариза 
бланкын гариза бирүче Башкарма 
комитетка, КФҮкә шәхси 
мөрәҗәгать иткәндә ала.

125-ФЗ номерлы 
Федераль законның 
15 ст. 3 өлеше; 

2.12. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында сорау 
биргәндә һәм мондый 
хезмәтләр күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда 
чиратта көтүнең 
максималь вакыты

 Гариза бланкларының электрон 
формалары Башкарма 
комитетның рәсми сайтында, 
Татарстан Республикасы дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр 
Порталында, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
(функцияләр) бердәм порталында
урнаштырылган.

210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 
8 ст. 1 өлеше

2.13. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында 
мөрәҗәгать итүченең 
соравын, шул исәптән 
электрон формада да 
теркәү вакыты

Гариза һәм кушып бирелә торган 
документлар гариза бирүче 
тарафыннан кәгазьдә түбәндәге 
ысулларның берсе итеп 
тапшырыла (җибәрелә) :

125-ФЗ номерлы 
Федераль законның 
15 ст. 3 өлеше; 

2.14. Дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган 
бүлмәләргә, гариза 
бирүчеләрне көтү һәм 
кабул итү урынына, шул 
исәптән әлеге 
объектларның 
инвалидлар өчен 
үтемлелеген тәэмин 
итүгә, инвалидларны 
социаль яклау турында 
Россия Федерациясе 
законнары нигезендә, 
мондый хезмәтләр 
күрсәтү тәртибе 
турында визуаль, текст 
һәм мультимедияле 
мәгълүмат урнаштыру 
һәм рәсмиләштерүгә 
таләпләр

шәхсән (мөрәҗәгать итүче 
исеменнән гамәлдә булган зат 
ышаныч кәгазе нигезендә);

210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 
8 ст. 1 өлеше

2.15. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм 
сыйфаты 
күрсәткечләре, шул 
исәптән мөрәҗәгать 

почта аша җибәрү.



итүченең вазыйфаи 
затлар белән үзара 
хезмәттәшлеге һәм 
аларның дәвамлылыгы, 
дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгендә 
дәүләт хезмәтләрен һәм
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең күп 
функцияле үзәгендә 
дәүләт хезмәтләрен алу
мөмкинлеге, Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгенең 
эш урыннарында, шул 
исәптән мәгълүмати-
коммуникацион 
технологияләр 
кулланып, мәгълүмат 
алу мөмкинлеге
2.16. Электрон формада
дәүләт хезмәте күрсәтү 
үзенчәлекләре

Гариза һәм документлар шулай ук
мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
гади электрон документ 
рәвешендә, гомуми 
файдаланудагы мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрләре 
аша, шул исәптән «Интернет» 
мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәре, Башкарма комитет 
сайты, Татарстан Республикасы 
дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр Порталы, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләрнең бердәм
порталы (функцияләр) аша 
тапшырыла (җибәрелә). 

эш башкару 
кагыйдәләренең 16.1
пункты



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары,
аларны  үтәү  тәртибенә  карата  таләпләр,  шул  исәптән  электрон  формада
административ  процедураларны  башкару  үзенчәлекләре,  шулай  ук  дәүләт  һәм
муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең  күпфункцияле  үзәкләрендә  административ
процедураларны башкару үзенчәлекләре

3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау

3.1.1. архив документларының урнашу урыны мәсьәләләре буенча консультация
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:

1) гариза бирүчегә консультация бирү, гаризаны тутырганда/  төзегәндә ярдәм
күрсәтү;

2) гариза кабул итү һәм теркәү;

3) архив документларын кайда урнаштыру мәсьәләләре буенча мәгълүмат җыю;

 4) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте нәтиҗәсен бирү.

3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр блок-схемасы 2 нче кушымтада
күрсәтелгән.

3.2. Гариза бирүчегә консультацияләр бирү, гаризаны тутырганда ярдәм күрсәтү/
төзү

Мөрәҗәгать  итүче  бүлеккә  шәхсән,  телефон  һәм/яки  язмача,  шул  исәптән
электрон почта буенча, дәүләт хезмәтләрен алу тәртибе турында консультацияләр
алу өчен мөрәҗәгать итә.

Бүлек башлыгы мөрәҗәгать итүчегә консультация бирүне, шул исәптән дәүләт
хезмәте алу өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм эчтәлеге буенча
алып бара һәм кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә.

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә
ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең консультациясе.

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү

3.3.1.  Мөрәҗәгать  итүче  (аның  вәкиле)  шәхсән  яисә  КФҮ  аша  кәгазьдә,
Башкарма комитетның рәсми сайты аша электрон рәвештә, Татарстан Республикасы
дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  Порталы,  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр
(функцияләр) Бердәм порталы яки почта аша почта аша гариза бирә (җибәрә).

Дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә электрон
почта  яки  Башкарма  комитетның  Интернет-кабул  итү  бүлмәсе  аша  җибәрелә.
Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

1.3.2. Бүлек җитәкчесе гариза яза.

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  мөрәҗәгать  итүчегә
мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураларның нәтиҗәсе: теркәлгән гариза.

4.4.  Архив  документларын  кайда  урнаштыру  мәсьәләләре  буенча  мәгълүмат
җыю



3.4.1. Бүлек Башлыгы:

архивта Документлар булуны тикшерә;

кирәкле  документлар  булмаган  очракта  архивта  кирәкле  мәгълүматлар
базалары буенча документларның урнашу урынын эзләүне гамәлгә ашыра;

бу очракта билгеләү кирәклеге өстәмә мәгълүмат нче мөрәҗәгать итүченең ясый
запрос мөрәҗәгать итүчегә;

документлар язма формада (факс буенча),  электрон хәбәр рәвешендә, кабул
итү вакытында гариза бирүчегә телдән хәбәр рәвешендә яисә телефон аша документ
кайда булуы турында кирәкле белешмәләр хәбәр итә;

мөрәҗәгать итүчегә архив белешмәсе (архив өземтәләре, архив документлары
күчермәләре)  бирү  турында  гариза  (язма  рәвештә  яки  электрон  документ
формасында) тутырырга тәкъдим итә.

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  мөрәҗәгать  итү  көнендә
гамәлгә ашырыла.

Процедураларның  нәтиҗәсе:  Документлар  урнашу  урыны  буенча  мөрәҗәгать
итүченең консультациясе.

3.5. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү

1.5.1.   Гариза бирүче КФҮләрдә Дәүләт хезмәте алу өчен мөрәҗәгать  итәргә
хокуклы. 

4.2.  КФҮ  аша  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  КФҮ  эше  регламенты  нигезендә
билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

3.5.3. КФҮТӘН дәүләт хезмәте алуга документлар кергәндә процедуралар әлеге
Регламентның  3.4  пункты  нигезендә  гамәлгә  ашырыла.  Нәтиҗә  алу  ысулы  белән
мөрәҗәгать итүче «КФҮ аша» күрсәтелгән очракта, дәүләт хезмәте нәтиҗәсе КФҮкә
җибәрелә.

3.6. Төзәтү техник хаталар 

Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булып консультация тора, техник хаталар төзәтелми.

4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары

4.1. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтүнең тулы тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә
тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала: гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын
ачыклау  һәм  бетерү,  шикаятьләрне  карау,  дәүләт  хезмәте  күрсәтү
процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы вазыйфаи затларының
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү.

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып
тора:

дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;

билгеләнгән тәртиптә эш алып баруны тикшерүне үткәрү;

билгеләнгән  тәртиптә  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  процедураларының  үтәлешен
тикшерү.



Контроль  тикшерүләр  план  нигезендә  (җирле  үзидарә  органы  эшчәнлегенең
ярты  еллык  яки  еллык  планнары нигезендә  гамәлгә  ашырыла)  һәм планнан  тыш
булырга  мөмкин.  Планлы  тикшерүләр  үткәргәндә  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  белән
бәйле  барлык  мәсьәләләр  дә  карала  ала  (комплекслы  тикшерүләр).  Мөрәҗәгать
итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча планнан тыш тикшерүләр үткәрелә.

4.2.  Дәүләт  хезмәтләрен  күрсәтү  буенча  административ  процедуралар
тарафыннан  билгеләнгән  гамәлләр  тәртибен  үтәүне  агымдагы  контрольдә  тоту
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты бүлекләре
тарафыннан гамәлгә ашырыла.

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
үзидарә  органының  структур  бүлекчәләре  һәм  вазыйфаи  регламентлар  турында
нигезләмәләр белән билгеләнә.

Үткәрелгән  тикшерүләр  нәтиҗәләре  буенча  гариза  бирүчеләрнең  хокукларын
бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.

4.4.Бүлек башлыгы әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
процедураларны вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылык тота. 

4.5. Гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан дәүләт
хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту дәүләт хезмәте күрсәткәндә Чистай муниципаль
районы  Башкарма  Комитеты  эшчәнлегенең  ачыклыгы,  дәүләт  хезмәте  күрсәтү
тәртибе  һәм  мөрәҗәгатьләрне  (шикаятьләрне)  судка  кадәр  карап  тикшерү
мөмкинлеге  турында  тулы,  актуаль  һәм  ышанычлы  мәгълүмат  алу  юлы  белән
гамәлгә ашырыла.

5.   Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның,  шулай ук  аларның вазыйфаи
затларының,  муниципаль  хезмәткәрләрнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе

5.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи
затына  яисә  муниципаль  хезмәткәрнең  судка  кадәр  (судтан  тыш)  тәртиптә
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү хокукына ия.

Мөрәҗәгать  итүче  шикаять  белән  шул  исәптән  түбәндәге  очракларда  да
мөрәҗәгать итә ала:

1) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамә, 27.07.2010 ел,
№ 210-ФЗ Федераль  законның  15.1  статьясында  күрсәтелгән  гарызнамәне  теркәү
вакытын бозу;

2)  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  күп  функцияле  үзәк,  күпфункцияле  үзәк
хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу, аңа
шикаять  белдерелә  торган  күп  функцияле  үзәккә,  карарларга  һәм  гамәлләренә
(гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү
функциясе  йөкләнсә,  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  карарларга  һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү мөмкин;



3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый
актлары,  муниципаль  хокукый  актлары  белән  каралмаган  документларны  яисә
мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру таләбе;

4)  Россия  Федерациясе  норматив  хокукый  актлары,  Татарстан  Республикасы
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар, муниципаль хезмәт күрсәтү
өчен  әлеге  Административ  регламент  белән  каралган  документларны  мөрәҗәгать
итүченең кабул итүдән баш тарту;

5)  федераль  законнар  һәм  алар  нигезендә  кабул  ителгән  Россия
Федерациясенең  башка  норматив  хокукый  актлары,  Татарстан  Республикасының
законнар һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән
каралмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл  кылмавына)  судка  кадәр  шикаять  бирү  (судтан  тыш),  күпфункцияле  үзәк
хезмәткәренә  шикаять  бирү  тиешле  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтү  вазыйфасы
йөкләнгән очракта мөмкин;

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе
норматив  хокукый  актлары,  Татарстан  Республикасы  норматив  хокукый  актлары,
муниципаль хокукый актлар белән күздә тотылмаган түләү алу;.



1 нче кушымта

(җирле үзидарә органы атамасы

муниципаль берәмлеге башлыгы)
алдыннан

____________________________________
____________________________________

__
(мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме,

Почта индексы, адресы, телефоны,
электрон адрес – запрос җибәргәндә

электрон почта аша)



2 нче кушымта

Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр барышы блок-схемасы



                                                                                                                          Кушымта  
 (белешмә) 

Архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затлар реквизитлары

Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге 

Вазифа Телефон Электрон адрес

Бүлек башлыгы: Йосыпова Лилия Камил 
кызы

(8-84342)
5-06-05

Е-mail:Lilya.Yusupova@tatar.ru

Әйдәп баручы белгеч: Сәйфуллина 
Динара Рамил кызы

(8-84342)
 5-06-05

Әйдәп баручы белгеч:
Исхакова Әдилә Альберт кызы

(8-84342)
     5-06-05

Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты

Вазифа Телефон Электрон адрес

Чистай муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитәкчесе Хасанов Эдуард 
Рустамович

(8-84342)
    5-10-84
    5-43-53

Е-mail:Eduard.Hasanov@tatar.ru

Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче 
Заглядова Ольга Валентиновна

(8-84342)
     5-20-51

E-mail:Olga.Zaglyadova@tatar.ru



Татарстан Республикасы
 Чистай 

муниципаль районы 
Башкарма комитет җитәкчесе

2019 елның 13 июне № 302
карарына

3 нче кушымта 

Административ регламент
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "муниципаль архивның уку 
залында эшләү өчен файдаланучыга дәүләт милкенә һәм муниципаль архивта 
саклана торган архив документларын бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында" 2008 ел, 28 декабрь, 903 нче 
карары

1.Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге Регламент муниципаль архивта дәүләт милкенә кертелгән һәм 
саклана торган архив документларын бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Дәүләт хезмәтен алучылар: юридик яисә физик затлар яисә аларның 
вәкаләтле вәкилләре, кирәкле мәгълүматны алу һәм куллану өчен законлы 
нигезләрдә архив документларына мөрәҗәгать итүче (алга таба-мөрәҗәгать 
итүче). 
1.3. Дәүләт хезмәте Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты (Алга таба – 
Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә.
Дәүләт хезмәтен башкаручы-Башкарма комитетның архив бүлеге (алга таба – 
бүлек).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Чистай шәһәре, Бебель урамы, 129 
нчы йорт;
Бүлекнең урнашу урыны: Чистай шәһәре, Карл Маркс урамы, 46 нчы йорт.
Башкарма комитетның эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш, көн саен, 
дүшәмбе - җомга 8.00 дән17 сәгатькә кадәр.00, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
Гаризалар кабул итү графигы: сишәмбе-8.00 дән 12.00 гә кадәр.
Бүлекнең эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш, көн саен, дүшәмбе-җомга 
8.00 дән 17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
1.3.2. Бүлекнең белешмә телефоны (8-84342)5-06-05.
1.3.3. Башкарма комитетның рәсми сайты адресы « " Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре): 
http://www.chistay@tatar.ru.
1.3.4. Дәүләт хезмәтләре турында мәгълүматны белергә була:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан дәүләт хезмәтләре турында 
мәгълүмат стендлары аша, гариза бирүчеләр белән эшләү өчен. Мәгълүмат 
стендларында урнаштырылган мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) дәүләт 
хезмәте күрсәтү турындагы мәгълүматны үз эченә ала) 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.8,2.10, 2.11, 5.1, 5.2 әлеге Регламент;
2) "Интернет" челтәре аша»:
Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www. chistay@tatar.ru);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында 
(http://www.gosuslugi.ru/);



3) бүлеккә телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча);
4) бүлеккә язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать 
иткәндә;
5) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (Алга 
таба – КФҮ), КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында.
1.3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Башкарма 
комитетның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма 
комитет биналарында бүлек белгече тарафыннан урнаштырыла.
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә:
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-
131-ФЗ номерлы Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2003, № 40, 3822 ст.));
«Россия Федерациясендә Архив эше турында " 2004 елның 22 октябрендәге 125-
ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-125-ФЗ номерлы Федераль закон) 
(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2004, № 43, 4169 ст.));
«Персональ мәгълүматлар турында " 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба-152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2006, № 31 (1 ч.), 3451 ст.);
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2010, № 31, 4179 ст.)); 
«Россия Федерациясе дәүләт һәм муниципаль архивларында архив 
документларын куллану тәртибен раслау турында " 2017 елның 1 сентябрендәге 
143 номерлы Федераль архив агентлыгы боерыгы (алга таба-тәртип) (хокукый 
мәгълүматның рәсми интернет-порталы www.pravo.gov.ru 2017, 3 ноябрь, 
бастырып чыгару номеры 00120171102011);
Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының 2007 елның 18 гыйнварындагы 
19 номерлы боерыгы (алга таба – эш кагыйдәләре) белән расланган Россия 
Федерациясе Архив фонды документларын һәм дәүләт һәм муниципаль 
архивларда, музейларда һәм китапханәләрдә, Россия Фәннәр академиясе 
оешмаларында саклауны, комплектлаштыруны, исәпкә алуны һәм алардан 
файдалануны оештыру кагыйдәләре (федераль башкарма хакимият 
органнарының норматив актлары бюллетене, 14.05.2007, № 20, кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып));
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " 2004 елның 28 июлендәге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – ТР Законы № 45-
ТРЗ) (Татарстан Республикасы, 2004, 3 август, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып));
«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына архив эше өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт 
вәкаләтләрен бирү турында» 2007 елның 24 декабрендәге 63-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы (алга таба – 2007 елның 63-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, 2007 елның 25 
декабре, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән);
«Татарстан Республикасында архив эше турында " 2017 елның 20 июлендәге 63-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба - 2017 елның 63-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы законнары 
җыелышы, 2017, Т 55( I өлеш), 2016 ст.);



Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләр
төзелгәнче, берләшкәнче, бүленгәнче яисә аларның статусы үзгәргәнче барлыкка 
килгән һәм Татарстан Республикасы муниципаль архивларында саклана торган 
архив документларын исәпкә алуны тәэмин итү турында " 2007 ел, 28 май, 203 нче
карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 203 нче 
карары) (Татарстан Республикасы, 2007, 25 декабрь, кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып) белән);
Чистай муниципаль районы Уставы;
Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба – 
Башкарма комитет турында Нигезләмә);
Башкарма комитетның 2006 елның 15 февралендәге 64 номерлы карары (алга 
таба-бүлек турында Нигезләмә);
Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре;
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
физик торышта булган Россия Федерациясе Архив фонды документлары 
документларның физик бөтенлегенә куркыныч янаган матди чыганакларның югары
дәрәҗәдә җимерелүе белән таныла;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерактан 
торып эш урыны-муниципаль районнарның авыл җирлекләрендә документлар 
кабул итү һәм бирү, гариза бирүчеләргә консультация бирү тәрәзәсе;
техник хата-дәүләт хезмәте күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 
документларга кертелгән белешмәләргә (дәүләт хезмәте нәтиҗәсе) туры 
килмәвен китергән хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата);
дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза белән (алга таба - гариза) дәүләт 
хезмәте күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль 
законның 2 ст.1 пункты). Гариза билгеләнгән үрнәк буенча ирекле формада төзелә 
яки стандарт бланкта тутырыла (1нче кушымта). 
 Гариза электрон формада стандарт бланкка тутырыла:
 Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www.chistay@tatar.ru);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында 
(http://www.gosuslugi.ru/).



2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
стандартына таләпләр 
исеме

Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәтен 
ЯКИ таләпне 
билгеләүче 
норматив акт

2.1. Дәүләт хезмәте 
атамасы

125-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 24 ст. 1 
өлеше; 

2.2. Турыдан-туры дәүләт 
хезмәте күрсәтүче җирле 
үзидарә органы исеме

Архивның уку залында эшләү 
өчен кулланучыга архив 
документларын бирү

2017 ел, № 63-ТРЗ 
ТР Законының 21 
ст.; 

2.3. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы

Чистай муниципаль районы 
башкарма комитеты

2007 ел, № 63-ТРЗ 
ТР Законының 1 
ст.;

2.4. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү срогы, шул 
исәптән дәүләт хезмәте 
күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга мөрәҗәгать 
итү зарурлыгын исәпкә 
алып, туктату мөмкинлеге
Россия Федерациясе 
законнары белән 
каралган очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүне туктату
срогы

Дәүләт хезмәте башкаручы - 
Башкарма комитетның архив 
бүлеге

п. 5.7, 5.12, 5.13 
кагыйдәләр

2.5. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен, шулай ук 
мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан 
тапшырылырга тиешле 
дәүләт хезмәтләре 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган 
хезмәтләр, аларны алу 
ысуллары, шул исәптән 
электрон формада, 
аларны тапшыру тәртибе 
законнар һәм башка 
норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге, аларны 
тапшыру тәртибе

Россия Федерациясе Архив 
фонды документларын һәм 
дәүләт серен тәшкил итүче 
башка архив документларын 
файдаланучыларга, Россия 
Федерациясе законнары белән 
билгеләнгән башка чикләүләрне 
исәпкә алып, архивның эш 
бүлмәләрендә уку залларында 
(карау залларында, 
фонодокументларны, каталоглар
бүлмәләрендә) эшләү өчен 
басма басмалар архивларының 
фәнни-белешмә-эзләү 
чараларын (алга таба махсус 
бүлеп бирелгән урын 
булмаганда) саклаудагы яисә 
архивның эш бүлмәсендә (алга 
таба - уку залы) архив 
хезмәткәре контроле астында

125-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 4 ст. 3 
өлеше; 

2.6. Дәүләт органнары, 
җирле үзидарә органнары
һәм мөрәҗәгать итүче 
тәкъдим итәргә хокуклы 

эшләргә, документларга 
белешмә-эзләү чараларын алу, 
шулай ук уку залында-
мөрәҗәгать итүче көнендә 

2017 ел, № 63-ТРЗ 
ТР Законының 7 
ст.; 



башка оешмалар 
карамагында булган һәм 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
өчен норматив хокукый 
актлар нигезендә кирәкле
документларның тулы 
исемлеге, шулай ук 
аларны алу ысуллары, 
шул исәптән электрон 
формада, аларны 
тапшыру тәртибе; дәүләт 
органы, җирле үзидарә 
органы яисә әлеге 
документлар 
карамагында булган 
оешма

булган автоматлаштырылган 
белешмә – эзләү чараларына 
керү мөмкинлеген алу;

2.7. Норматив хокукый 
актларда каралган 
очракларда Килештерү 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
өчен таләп ителгән һәм 
дәүләт хезмәте күрсәтүче
башкарма хакимият 
органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла торган 
дәүләт хакимияте (җирле 
үзидарә) органнары һәм 
аларның структур 
бүлекчәләре Исемлеге

эш, Документлар (эшләр, керү 
чикләнгән документлардан, 
өлешчә рөхсәт ителгәннәр, чит 
телдә) алу-гариза бирүче заказ 
рәсмиләштергән көннән алып 2 
эш көненнән дә соңга калмыйча;

Бүлек турында 
нигезләмә 

2.8. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул 
итүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы 
исемлеге

гариза бирүче заказ 
рәсмиләштергән көннән соң 10 
эш көненнән дә соңга калмыйча, 
чит телләрдә рөхсәт ителгән 
эшләр, документлар алу;

1 ст. 24 ст., 25 ст. 
125-ФЗ номерлы 
Федераль закон; 

2.9. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүне туктатып тору 
яисә бирүдән баш тарту 
өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге

Дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын 
туктатып тору мөмкинлеге 
каралмаган 

2017 ел, № 63-ТРЗ 
ТР Законының 22 
ст.; 

2.10. Дәүләт хезмәте 
күрсәткән өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы
яисә башка түләү алу 
тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул исәптән 
мондый түләү күләмен 
исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да 
кертеп

Шәхси (язма) мөрәҗәгать 
булганда:

п.5.12, 5.13. 
Кагыйдә; 

2.11. Дәүләт хезмәтләрен 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 

1. Кулланучы архивка җибәргән 
орган яки оешманың хаты яки 

пп. 1.2, 3.1, 4.1.1, 
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 



мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү 
алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул исәптән 
мондый түләү күләмен 
исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да 
кертеп

кулланучының гаризасы, 
кулланучының уку залында 
эшләү вакытын озайту турында 
белдерүе.

4.1.6, 4.1.7 тәртип 

2.12. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында сорау 
биргәндә һәм мондый 
хезмәтләр күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда 
чиратта көтүнең 
максималь вакыты

Шәхси гаризада яки хатта 
кулланучының фамилиясе, 
исеме, атасының исеме 
(соңгысы - булган очракта), 
вазыйфасы (булган очракта), 
гыйльми исеме һәм гыйльми 
дәрәҗәсе (булган очракта), 
тикшеренүнең темасы һәм 
хронологик кысалары күрсәтелә.

пп. 3.1 – 3.6, 4.1.7 
тәртип 

2.13. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында 
мөрәҗәгать итүченең 
соравын, шул исәптән 
электрон формада да 
теркәү вакыты

2. Шәхесне раслаучы 
документлар:

2.14. Дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган 
бүлмәләргә, гариза 
бирүчеләрне көтү һәм 
кабул итү урынына, шул 
исәптән әлеге 
объектларның 
инвалидлар өчен 
үтемлелеген тәэмин 
итүгә, инвалидларны 
социаль яклау турында 
Россия Федерациясе 
законнары нигезендә, 
мондый хезмәтләр 
күрсәтү тәртибе турында 
визуаль, текст һәм 
мультимедияле 
мәгълүмат урнаштыру 
һәм рәсмиләштерүгә 
таләпләр

мөрәҗәгать итүче;

2.15. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре, 
шул исәптән мөрәҗәгать 
итүченең дәүләт хезмәте 
күрсәткәндә вазыйфаи 
затлар белән үзара 
хезмәттәшлеге саны һәм 

балигъ булмаган мөрәҗәгать 
итүченең ата анасы яисә башка 
законлы вәкиле;

пп. 2.1, 2.2, 2.4 
тәртип 



аларның дәвамлылыгы, 
дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгендә 
дәүләт хезмәтләрен һәм 
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең күп функцияле
үзәгендә дәүләт 
хезмәтләрен алу 
мөмкинлеге, Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең күпфункцияле 
үзәгенең эш 
урыннарында, шул 
исәптән мәгълүмати-
коммуникацион 
технологияләр кулланып, 
мәгълүмат алу 
мөмкинлеге
2.16. Электрон формада 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
үзенчәлекләре

озата баручы затлар (шул 
исәптән законлы вәкилләре, 
переводчиков һәм башка 
ярдәмчеләре, затларны озата 
баручы кулланучыларның 
мөмкинлекләре чикле).



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 
аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә административ 
процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау
3.1.1. кулланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив 
документларын бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз 
эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү;
2) гариза кабул итү һәм теркәү;
3) документларны тикшерү һәм анкета һәм йөкләмәләр бирү-шәхси мәгълүматларны 
эшкәртү һәм конфиденциальлек режимын саклау турында килешү;
4) гариза бирүчегә Документлар, куллану фонды күчермәләре, тасвирламалар бирүгә
заказ бланкын (таләпләр) тутыру өчен бирү;
5) кулланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив документларын 
ачыклау һәм әзерләү;
6) уку залында эшләү өчен архив документларын бирү.
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр блок-схемасы 2 нче кушымтада 
күрсәтелгән.
3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү
3.1. Мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәтләрен алу тәртибе турында консультацияләр 
алу өчен бүлеккә шәхсән, телефон һәм/яки язмача, шул исәптән электрон почта аша 
да мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән дәүләт хезмәте 
алу өчен кирәкле документлар составы, формасы һәм эчтәлеге буенча да. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүне башлап җибәрүче запрос бирү гариза бирүчегә документлар 
рәсмиләштерү өлешендә ярдәм күрсәтүне таләп итми.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең консультациясе.
3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү
3.3.1. Мөрәҗәгать итүче (аның вәкиле) шәхсән кәгазьдә, Башкарма комитетның 
рәсми сайты аша электрон рәвештә, Татарстан Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр Порталы, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) 
Бердәм порталы яки почта аша почта аша гариза бирә (җибәрә). 
Дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә электрон почта 
яки Башкарма комитетның Интернет-кабул итү бүлмәсе аша җибәрелә. Электрон 
формада кергән гариза бастырып чыгарыла, аны теркәү билгеләнгән тәртиптә 
башкарыла. 
1.3.2. Электрон формада гариза җибәргәндә Башкарма комитет белгече Интернет–
кабул итү бүлмәсе аша кергән мөрәҗәгатьләр белән эшләү өчен җавап бирүче, 
гаризаны теркәп, электрон һәм кәгазь рәвештә бүлеккә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гарызнамә кергән вакыттан бер эш 
көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: теркәлгән гариза яки бүлеккә җибәрелгән хат.
4.4. Файдаланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив 
документларын бирү



3.4.1. Бүлек белгече: 
тикшерү вәкаләтләрен мөрәҗәгать итүченең гамәлдә булган очракта ышаныч кәгазе 
буенча;
барлык кирәкле документларның булу-булмавын һәм аларның билгеләнгән 
таләпләргә туры килүен тикшерү (документларны тиешле рәсмиләштерү, 
документларда вәкиллекләр, дәгъвалар, язылган сүзләр һәм аларга тиешле 
төзәтүләр булмау).
Искәрмәләр булмаган очракта, бүлек белгече гариза кабул итә һәм теркәүне 
башкара.  
Гариза беренче тапкыр килгән очракта, гариза бирүчегә тутыру өчен билгеләнгән 
үрнәктәге анкета (3 нче кушымта), мөрәҗәгать итүченең ата – анасына яки башка 
законлы вәкиленә, озата баручы затка (шул исәптән законлы вәкилгә, тәрҗемәчегә 
һәм башка ярдәмчеләргә, сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикләнгән 
кулланучыны озатып йөрүче затларга) - анкета бирә, анда түбәндәгеләр күрсәтелә: 
фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгы – булган очракта), туу датасы, 
гражданлыгы, эш урыны (Уку) һәм вазыйфасы (булганда), яшәү урыны буенча теркәү 
адресы (булу), фактта яшәү адресы, элемтә өчен телефон номеры (булганда), 
электрон почта адресы (булганда), төре, серия, шәхесне раслаучы документ номеры 
һәм датасы, шулай ук документ, фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы-
булганда), шәхси мәгълүматларны эшкәртү турында килешү һәм конфиденциальлек 
режимын үтәү (3 кушымта). 
Әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш тарту 
өчен нигез булган очракта, бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен 
каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм тапшырылган документларда ачыкланган 
җитешсезлекләрне карап тотуны язмача аңлату белән документлар кире кайтара. 
Кулланучының уку залында эшләү вакытын озайту турында гариза килгән очракта, 
3.4.4 пунктында каралган процедуралар гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче килгән көнне 15
минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза, бирелгән 
анкеталар һәм йөкләмәләр-шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык турында 
килешү һәм конфиденциальлек режимын үтәү яки мөрәҗәгать итүчегә кире 
кайтарылган Документлар. 
1.4.2. Мөрәҗәгать итүче, аның законлы вәкилләре, аны озата баручы затлар тәртип 
белән таныша, тутыра: кулланучы анкетасын, аның законлы вәкилләре, аны озата 
баручы затлар - анкетаны тутыра, анда түбәндәгеләр күрсәтелә: фамилиясе, исеме, 
атасының исеме (соңгысы) – булганда), туу датасы, гражданлыгы, эш (уку) һәм 
вазыйфасы (булганда), яшәү урыны буенча теркәү адресы (булу), фактта яшәү 
адресы, элемтә өчен телефон номеры (булганда), электрон почта адресы (булганда), 
төре, серия, шәхесне таныклаучы документның номеры һәм датасы, шулай ук 
документ, фамилия, исеме, атасының исеме (соңгысы – булганда) озатып баручы зат, 
кулланучы һәм аны озатып йөрүче затлар-шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык
һәм конфиденциальлек режимын үтәү турында килешү һәм Бүлек белгеченә 
тапшыралар.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар кулланучының анкетасын 
алганнан соң 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.



Процедураларның нәтиҗәсе: кулланучының, аны озата баручы законлы 
вәкилләренең тутырылган анкеталары, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык 
турында килешү һәм Бүлек белгеченә бирелгән конфиденциальлек режимын үтәү.
1.4.3. Бүлек Белгече: 
анкета тутыруның дөреслеген, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык турында 
килешүләрдә имзалар булуны һәм конфиденциальлек режимын үтәүне тикшерә һәм 
гариза бирүчегә Документлар, куллану фонды күчермәсе, тасвирлама (алга таба - 
заказ бланкы) (4 нче кушымта) бирү өчен заказ бланкын (таләпләр) бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар кулланучының анкетасын 
алганнан соң 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән заказ бланкы.
4.4. Гариза бирүче заказ бланкын тутыра һәм Бүлек белгеченә тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар заказ бланкын алганнан соң 15 
минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: заказ бланкы тутырылган, Бүлек белгеченә 
тапшырылган.
1.4.5. Бүлек белгече, заказ бланкы алып:
тутыру дөреслеген тикшерә;
тасвирламаларны, архив документларын саклагычтан сайлап алуны башкара;
2.8 пунктларда каралган дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең 
булу-булмавын тикшерә. һәм 2.9. әлеге Регламент;
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 пунктларында каралган эшләр, Документлар, Белешмә-эзләү 
чаралары, басма басмаларның булуын тикшерә;
бирелгән документларның торышын тикшерә;
заполняет заказ бланкында исемнәре графу һәм выдаваемых Документлар саны.
Эш, Документлар, Белешмә-эзләү чаралары булган очракта, тәртипнең 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 пунктларында каралган керү чикләнгән басма басмалары мөрәҗәгать итүчедән 
эшкә, документларга, белешмә-эзләү чараларына, аларга керү чикләнгән басмаларга
керә алу өчен нигез булган документларны соратып ала.
Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр яисә эшләр, Документлар, 
Белешмә-эзләү чаралары, чикләнгән басма басмалар, бүлек белгече булган 
документлар булган очракта:
мөрәҗәгать итүчегә, сәбәпләрен күрсәтеп, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында 
телдән хәбәр итә;
гражданнар гаризаларын һәм оешмаларның хатларын теркәү журналында хезмәт 
күрсәтүдән баш тартуны теркәә. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар заказ бланкын алганнан соң 15 
минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кулланучыга эш өчен бирелгән документлар яки дәүләт 
хезмәте күрсәтүдән баш тарту.
3.5. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү
КФҮ аша хезмәт күрсәтү күренми.
3.6. Төзәтү техник хаталар. 
Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе буларак, гариза бирүчегә Башкарма комитет тарафыннан 
бирелгән документ түгел, техник хаталарны төзәтү гамәлгә ашырылмый.

4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары



4.1. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтүнең тулы тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын 
ачыклау һәм бетерү, шикаятьләрне карау, дәүләт хезмәте күрсәтү 
процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы вазыйфаи затларының
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып тора:
дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;
билгеләнгән тәртиптә эш алып баруны тикшерүне үткәрү;





2 нче кушымта 
Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләрнең өзлеклелеге блок-схемасы 





3 нче кушымта 
___________________ мунициципаль районы 
__________________________ Башкарма комитетының архив бүлеге 
Файдаланучы эш кәгазе № ____ 
Уку залында эшләүче файдаланучы 
анкетасы 
1. Фамилиясе, исеме, атасының исеме 
_________________________________________________________ 

2. Туган датасы 
_____________________________________________________________ 

3. Гражданлыгы_________________________________________________ 

4. Эш (уку) урыны һәм вазыйфасы 
_____________________________________________________________ 

(учреждениенең тулы исеме, аның почта һәм электрон адресы, телефоны) 
5. Белеме, гыйльми дәрәҗәсе, исеме 
______________________________________________________________________
___________________________________________ 

6. Тикшеренүләр уздыру өчен нигез 
____________________________________________ 

(оешма җибәргән яисә шәхси гариза буенча) 
7. Тема исеме, хронологик кысалар 
____________________________________________ 

8. Эш максатлары 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

9. Булу урыны буенча теркәлү адресы, телефон номеры 
______________________________________________________________________
__________________________________________ 

10. Мобиль телефоны номеры, электрон адресы 
_____________________________________________________________ 

11. Паспорты сериясе һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Йөкләмә-килешү. 
Мин, 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 



Россия Федерациясенең Дәүләт һәм муниципаль архивларындагы архив 
докуменларыннан файдалануның гамәлдәге тәртибе белән таныштым һәм аны 
үтәргә йөкләмә алам. 
Анкетада күрсәтелгән белешмәләрне автоматлаштырылган эшкәртү һәм саклау 
белән килешәм. 
Миңа мәгълүм булган һәм Россия Федерациясе законнары белән файдалануы һәм
таратылуы чикләнгән мәгълүматка карата конфиденциальлек режимын үтәргә 
йөкләмә алам. 
«___» _____________ 20__ ел 
_______________________ 
имзасы 
______________________________ _____________________ 
_____________________________ 

архив хезмәткәренең вазыйфасы, имзасы
имзасы расшифровкасы

«___» _____________ 20__ г.





                                                                                                                           Кушымта 
 (белешмә) 

Кулланучы архивның уку залында эшләү өчен архив документларын бирү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүгә җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи затлар

реквизитлары

Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге 

Вазифа Телефон Электрон адрес

Бүлек башлыгы: Йосыпова Лилия Камил 
кызы

(8-84342)
5-06-05

Е-mail:Lilya.Yusupova@tatar.ru

Әйдәп баручы белгеч: Сәйфуллина 
Динара Рамил кызы

(8-84342)
 5-06-05

Әйдәп баручы белгеч:
Исхакова Әдилә Альберт кызы

(8-84342)
     5-06-05

Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты

Вазифа Телефон Электрон адрес

Чистай муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитәкчесе Хасанов Эдуард 
Рустамович

(8-84342)
    5-10-84
    5-43-53

Е-mail:Eduard.Hasanov@tatar.ru

Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче 
Заглядова Ольга Валентиновна

(8-84342)
     5-20-51

E-mail:Olga.Zaglyadova@tatar.ru



4 нче кушымта 
карарына

Башкарма комитет җитәкчесе
Чистай 

муниципаль районы 
Татарстан Республикасы

                                                                    2019 елның 13 июне. № 302  

Административ регламент
архив белешмәләрен, архив өземтәләрен, архив документлары күчермәләрен

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

1.Гомуми нигезләмәләр
1.1.  Әлеге  Регламент  архив  белешмәләрен,  архив  өземтәләрен,  архив  документлары
күчермәләрен  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  стандартын  һәм  тәртибен
билгели (алга таба – муниципаль хезмәт).
1.2.  Муниципаль хезмәт алучылар:  юридик яисә физик затлар яисә аларның вәкаләтле
вәкилләре,  кирәкле  мәгълүматны  алу  һәм  куллану  өчен  законлы  нигезләрдә  архив
документларына мөрәҗәгать итүче (алга таба-мөрәҗәгать итүче). 
1.3.  Муниципаль  хезмәт  Чистай  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  (Алга  таба  –
Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә.
Муниципаль хезмәт башкаручы – Башкарма комитетның архив бүлеге (алга таба – бүлек).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Чистай шәһәре, Бебель урамы, 129 нчы йорт;
Бүлекнең урнашу урыны: Чистай шәһәре, Карл Маркс урамы, 46 нчы йорт.
Башкарма комитетның эш графигы:  шимбә һәм якшәмбедән тыш,  көн саен,  дүшәмбе -
җомга 8.00 дән17 сәгатькә кадәр.00, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
Гаризалар кабул итү графигы: сишәмбе-8.00 дән 12.00 гә кадәр.
Бүлекнең эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш, көн саен, дүшәмбе-җомга 8.00 дән
17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
1.3.2. Бүлекнең белешмә телефоны (8-84342)5-06-05.
1.3.3.  Башкарма  комитетның  рәсми  сайты  адресы  «  "  Интернет»  мәгълүмат-
телекоммуникация  челтәрендә  (алга  таба  –  «Интернет»  челтәре):
http://www.chistay@tatar.ru.
1.3.4. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны белергә була:
1)  Башкарма  комитет  биналарында  урнашкан  Муниципаль  хезмәт  күрсәтү  турында
мәгълүмат стендлары аша, гариза бирүчеләр белән эшләү өчен. Мәгълүмат стендларында
урнаштырылган  мәгълүмат  пунктларда  (пунктчаларда)  муниципаль  хезмәт  күрсәтү
турындагы мәгълүматны үз эченә ала) 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8,2.10, 2.11, 5.1,
5.2 әлеге Регламент;
2) "Интернет" челтәре аша»:
Башкарма комитетның рәсми сайтында http://www.chistay@tatar.ru.
Татарстан  Республикасы  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  Порталында
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  (функцияләр)  бердәм  порталында
(http://www.gosuslugi.ru/);
3) бүлеккә телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча);
4) бүлеккә язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә;
5) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (Алга таба-КФҮ).



1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Башкарма комитетның
рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма комитет биналарында
бүлек белгече тарафыннан урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә:
Чит  ил  рәсми  документларын  легальләштерүне  гамәлдән  чыгара  торган  конвенция
(Гаагада 19561 елның 5 октябрендә төзелгән; Россия өчен 31.05.1992 үз көченә кергән)
(халыкара килешүләр бюллетене, 1993, № 6);
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның  6  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  (алга  таба-131-ФЗ  номерлы
Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары
җыелышы, 2003, № 40, 3822 ст.));
«Россия  Федерациясендә  Архив  эше  турында  "  2004  елның  22  октябрендәге  125-ФЗ
номерлы  Федераль  закон  (алга  таба-125-ФЗ  номерлы  Федераль  закон)  (кертелгән
үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2004, № 43, 4169
ст.));
«Дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүне  оештыру  турында  "  2010  елның  27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон)
(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2010, №
31, 4179 ст.)); 
«Россия  Федерациясе  территориясеннән  читкә  чыгарылырга  тиешле  Россия  рәсми
документларында апостильне урнаштыру турында " 2015 елның 28 ноябрендәге 330-ФЗ
номерлы  Федераль  закон  (алга  таба-330-ФЗ  номерлы  Федераль  закон)  (Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 48 (I өлеш), 6696 ст.); 
«Дәүләт  идарәсе  системасын  камилләштерүнең  төп  юнәлешләре  турында  "  Россия
Федерациясе Президентының 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы Указы (алга таба-601
номерлы Указ) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2012, № 19, 2338 ст.));
«Федераль башкарма хакимият органнарында эш башкару кагыйдәләрен раслау турында»
2009 елның 15 июнендәге 477 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (алга таба –
эш  башкару  Кагыйдәләре)  (Россия  газетасы,  2009,  24  июнь,  кертелгән  үзгәрешләрне
исәпкә алып) (Россия газетасы);
Россия  Федерациясе  Мәдәният  министрлыгының  2007  елның  18  гыйнварындагы  19
номерлы боерыгы (алга таба – эш кагыйдәләре)  белән расланган Россия Федерациясе
Архив фонды документларын һәм дәүләт һәм муниципаль архивларда,  музейларда һәм
китапханәләрдә,  Россия  Фәннәр  академиясе  оешмаларында  саклауны,
комплектлаштыруны,  исәпкә  алуны  һәм  алардан  файдалануны  оештыру  кагыйдәләре
(федераль башкарма хакимият органнарының норматив актлары бюллетене, 14.05.2007, №
20, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып));
Россия  Мәдәният  министрлыгының  «Россия  һәм  чит  ил  гражданнарының,  шулай  ук
гражданлыксыз  затларның  законлы  хокукларын  һәм  ирекләрен  гамәлгә  ашыруга  бәйле
гарызнамәләрен үтәүне  оештыру, билгеләнгән  тәртиптә  чит  ил дәүләтләренә  җибәрелә
торган  архив белешмәләрен рәсмиләштерүне оештыру «дәүләт хезмәте күрсәтү буенча
Федераль архив агентлыгының административ регламентын раслау турында» 2012 елның
31  маендагы  566  номерлы  боерыгы  (алга  таба  –  566  номерлы  боерык)  (федераль
башкарма хакимият органнарының норматив актлары бюллетене, 2013, № 11); 
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ
номерлы  Татарстан  Республикасы  законы  (алга  таба  –  45-ТРЗ  номерлы  Татарстан
Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, 2004, 3 август, кертелгән үзгәрешләрне
исәпкә алып));
«Татарстан  Республикасында  муниципаль  берәмлекләрнең  җирле  үзидарә  органнарына
архив  эше  өлкәсендә  Татарстан  Республикасының  аерым  дәүләт  вәкаләтләрен  бирү
турында» 2007 елның 24 декабрендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы



(алга  таба –  2007  елның 63-ТРЗ номерлы Татарстан  Республикасы Законы)  (Татарстан
Республикасы, 2007 елның 25 декабре, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән);
«Татарстан  Республикасында  архив  эше  турында  "  2017  елның  20  июлендәге  63-ТРЗ
номерлы  Татарстан  Республикасы  законы  (алга  таба  -  2017  елның  63-ТРЗ  номерлы
Татарстан  Республикасы  Законы)  (Татарстан  Республикасы  законнары  җыелышы»,
25.07.2017, Т 55( I өлеш), 2016 ст.);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының»  Татарстан  Республикасында  муниципаль  берәмлекләр  төзелгәнче,
берләшкәнче, бүленгәнче яисә аларның статусы үзгәргәнче барлыкка килгән һәм Татарстан
Республикасы  муниципаль  архивларында  саклана  торган  архив  документларын  исәпкә
алуны тәэмин итү  турында  "  2007 ел,  28  май,  203  нче  карары (алга таба –  Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 203 нче карары) (Татарстан Республикасы, 2007,
25 декабрь, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән);
Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының «Татарстан  Республикасының  Архив
эше  буенча  Дәүләт  комитеты  мәсьәләләре»  2016  елның  9  августындагы  541  номерлы
карары  (алга  таба  -  Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  541  номерлы
карары)  (кертелгән  үзгәрешләрне  исәпкә  алып,  Татарстан  Республикасы  законнары
җыелышы, 2016, № 13, 0384 ст., 0384);
Татарстан  Республикасының  Архив  эше  буенча  дәүләт  комитетының  2017  елның  30
сентябрендәге 125-од номерлы боерыгы белән «Татарстан Республикасының Архив эше
буенча  дәүләт  комитеты  тарафыннан  архив  белешмәләрендә  апостиль  кую  буенча»
Татарстан  Республикасы  Дәүләт  архивы  "  дәүләт  бюджет  учреждениесе,  Татарстан
Республикасында  муниципаль  архивларда,  башка  органнар  һәм оешмалар тарафыннан
әзерләнгән архив белешмәләрендә һәм архив күчермәләрендә апостил кую буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында, Татарстан Республикасы
территориясендә урнашкан» (Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы
pravo.tatarstan.ru, 2017, 24 октябрь);
Чистай муниципаль районы Уставы;
Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба – Башкарма
комитет турында Нигезләмә);
Башкарма комитетның 2006 елның 15 февралендәге 64 номерлы карары (алга таба-бүлек
турында Нигезләмә);
Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре;
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
тематик запрос – билгеле бер проблема, тема, вакыйга яки факт буенча мәгълүмат бирү
турында сорау;
социаль-хокукый характердагы запрос-гражданнарны социаль яклау белән бәйле конкрет
зат  яки  оешманың Россия  Федерациясе  законнары һәм Россия  Федерациясе  халыкара
йөкләмәләре  нигезендә  пенсия  белән  тәэмин  итүне,  ташламалар  һәм  компенсацияләр
алуны күздә тота;
архив  белешмәсе-архив  бланкында  юридик  көчкә  ия  һәм  архив  шифрлары  һәм  архив
документларын  саклау  берәмлеге  номерлары  күрсәтелгән  запрос  предметы  турында
документлы архив документы;
архив  Өземтә  –  архив  бланкында  төзелгән  архив  документы  текстының  билгеле  бер
фактка, вакыйгага, затка караган өлешен, архив шифрасы һәм саклау кәгазе номерларын
күрсәтеп, кабатлый торган документы;
архив  күчермәсе-архив  документының  текстын,  билгеләнгән  тәртиптә  расланган  архив
шифрын һәм саклау берәмлеге битләренең номерларын күрсәтеп, күчермәсе;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерактан торып эш
урыны-муниципаль районнарның авыл җирлекләрендә документлар кабул итү һәм бирү,
гариза бирүчеләргә консультация бирү тәрәзәсе;



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Муниципаль хезмәт 
күрсәтү стандартына 
таләпләр исеме 

Стандартка таләпләр эчтәлеге Муниципаль хезмәт яисә 
таләпне билгеләүче 
норматив акт

2.1. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү исеме

Архив белешмәләре, архив 
өземтәләре, архив 
документлары күчермәләре 
бирү

2.2. Турыдан-туры 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүче җирле 
үзидарә органы исеме

Чистай муниципаль районы 
башкарма комитеты.

ТР Законының 19 ст № 
644;

2.3. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләренең 
тасвирламасы

Муниципаль хезмәт башкаручы 
– Башкарма комитетның архив 
бүлеге

п 5.10 эш кагыйдәләре

2.4. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү срогы, 
шул исәптән 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга 
мөрәҗәгать итү 
зарурлыгын исәпкә 
алып, туктатылу 
мөмкинлеге Россия 
Федерациясе 
законнары белән 
каралган очракта 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүне туктатып 
тору срогы

Архив белешмәсе (архив 
өземтәсе, архив күчермәсе) 
(20-21 нче кушымталар), запрос
темасы буенча архив 
документлары составының 
тулы булмавын яки 
документлар булмавын 
раслаучы җавап.

чч. 125-ФЗ номерлы 
Федераль законның 4 ст. 3,
5; 

2.5. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен 
законнар һәм башка 
норматив хокукый 
актлар, шулай ук 
мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан 
тапшырылырга 
тиешле муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү 
өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган 
хезмәтләр, аларны 
алу ысуллары, шул 
исәптән электрон 
формада, аларны 
тапшыру тәртибе 
нигезендә кирәкле 

Архив белешмәсе (архив 
өземтәсе, архив күчермәсе) 
Россия Федерациясе Мәдәният 
министрлыгы билгеләгән 
форма буенча Чистай 
муниципаль районы Башкарма 
комитеты бланкында 
рәсмиләштерелә.

Бүлек турында нигезләмә



документларның тулы 
исемлеге
2.6. Дәүләт 
органнары, җирле 
үзидарә органнары 
һәм мөрәҗәгать итүче 
тәкъдим итәргә 
хокуклы башка 
оешмалар 
карамагында булган 
һәм муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен 
норматив хокукый 
актлар нигезендә 
кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге, шулай ук 
аларны алу ысуллары,
шул исәптән электрон 
формада, аларны 
тапшыру тәртибе; 
дәүләт органы, җирле 
үзидарә органы яисә 
әлеге документлар 
карамагында булган 
оешма

Архив белешмәсендә 
күрсәтелә:

эш кагыйдәләренең 5.7.2 
пунктчасы, 5.9.1, 5.9.2, 
5.9.3 п. 5.9.3 п. 5.9.2;

2.7. Норматив хокукый
актларда каралган 
очракларда 
муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен таләп 
ителгән һәм 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүче орган 
тарафыннан гамәлгә 
ашырыла торган 
дәүләт хакимияте 
(җирле үзидарә) 
органнары һәм 
аларның структур 
бүлекчәләре Исемлеге

1) архив белешмәсенә кул кую 
датасы һәм теркәлү номеры;

Бүлек турында нигезләмә

2.8. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле 
документларны кабул 
итүдән баш тарту өчен
нигезләрнең тулы 
исемлеге

2) адресат; п 5.8.3 эш кагыйдәләре

2.9. Муниципаль 
хезмәт күрсәтүне 
туктатып тору яки 
бирүдән баш тарту 

3) "архив белешмәсе" 
мәгълүмат документының 
исеме»;

210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 19 ст. 
1 өлеше; 



өчен нигезләрнең 
тулы исемлеге
2.10. Муниципаль 
хезмәт күрсәтүләр 
өчен алына торган 
дәүләт пошлинасы 
яисә башка түләү алу 
тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул 
исәптән мондый түләү
күләмен исәпләү 
методикасы турында 
мәгълүматны да 
кертеп

4) сорауның предметы турында 
документаль мәгълүмат;

п. 5.8, 5.10 эш 
кагыйдәләре

2.11. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри 
булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү
алу тәртибе, күләме 
һәм нигезләре, шул 
исәптән мондый түләү
күләмен исәпләү 
методикасы турында 
мәгълүматны да 
кертеп

5) архив документларының 
архив шифралары һәм архив 
документларын саклау 
берәмлеге битләренең 
номерлары, алар нигезендә 
архив белешмәсе төзелгән;

2.12. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү 
турында сорау 
биргәндә һәм мондый 
хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда 
чиратның максималь 
вакыты

6) Башкарма комитет җитәкчесе
(вәкаләтле затлар);

2.13. Мөрәҗәгать 
итүченең муниципаль 
хезмәт күрсәтү 
турында соравын, шул
исәптән электрон 
формада да теркәү 
вакыты

7) Чистай муниципаль районы 
Башкарма комитетының герблы
мөһере

2.14. Муниципаль 
хезмәт күрсәтелә 
торган биналарга, 
гариза бирүчеләрне 
көтү һәм кабул итү 
урынына, шул исәптән
әлеге объектларның 
инвалидлар өчен 
үтемлелеген тәэмин 
итүгә, инвалидларны 
социаль яклау 

8) башкаручының фамилиясе, 
исеме, атасының исеме 
(тулысынча) һәм аның телефон
номеры.



турында Россия 
Федерациясе 
законнары нигезендә, 
мондый хезмәтләр 
күрсәтү тәртибе 
турында визуаль, 
текст һәм 
мультимедияле 
мәгълүмат урнаштыру 
һәм рәсмиләштерүгә 
таләпләр
2.15. Муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин 
булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре, шул 
исәптән муниципаль 
хезмәт күрсәткәндә 
мөрәҗәгать итүченең 
вазыйфаи затлар 
белән үзара 
хезмәттәшлеге һәм 
аларның 
дәвамлылыгы, дәүләт 
һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле 
үзәгендә Муниципаль 
хезмәт алу 
мөмкинлеге, 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең барышы 
турында мәгълүмат 
алу мөмкинлеге, шул 
исәптән мәгълүмати-
коммуникацион 
технологияләр 
куллану белән дә

Архив Өземтә күрсәтелә: пп.2.11.7.1, 2.11.7.2, 5.1, 
5.13 эш кагыйдәләре

2.16. Электрон 
формада муниципаль 
хезмәт күрсәтү 
үзенчәлекләре

1) имза салу датасы һәм архив 
өземтәсенең теркәү номеры;

125-ФЗ номерлы 
Федераль законның 25 ст.; 



3.  Административ  процедураларның  составы,  эзлеклелеге  һәм  үтәү  сроклары,
аларны  үтәү  тәртибенә  карата  таләпләр,  шул  исәптән  электрон  формада
административ  процедураларны  башкару  үзенчәлекләре,  шулай  ук  дәүләт  һәм
муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең  күпфункцияле  үзәкләрендә  административ
процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау
3.1.1.  Архив  белешмәләрен,  архив  өземтәләрен,  архив  документларының
күчермәләрен бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз
эченә ала:
1)  гариза  бирүчегә  консультация  бирү,  гаризаны  тутырганда/төзегәндә  ярдәм
күрсәтү;
2) гариза кабул итү һәм теркәү; 
3) архив белешмәсен әзерләү һәм имзалау (архив өземтәсе,  архив күчермәләре),
архив  документлары  составының  запрос  темасы  буенча  тулы  булмаган  булуын
раслаучы архив бланкында җавап яки документлар булмавын раслый.
5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү.
3.1.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гамәлләр блок-схемасы 22 нче кушымтада
күрсәтелгән.
3.2. Гариза бирүчегә консультацияләр бирү, гаризаны тутырганда ярдәм күрсәтү/төзү
Мөрәҗәгать итүче хокуклы мөрәҗәгать итәргә бүлегенә шәхсән,  телефоны буенча
һәм/яки  язмача,  шул  исәптән  электрон  почта  буенча,  алу  тәртибе  турында
консультация алу өчен муниципаль хезмәтләр. 
         Бүлек  башлыгы  мөрәҗәгать  итүчегә  консультация  бирүне,  шул  исәптән
муниципаль  хезмәт  алу  өчен  кирәкле  документларның  составы,  формасы  һәм
эчтәлеге  буенча  алып  бара  һәм  кирәк  булганда  гариза  бланкын  тутыруда  ярдәм
күрсәтә.
Әлеге пункт  белән  билгеләнә  торган  Процедура  мөрәҗәгать  итү  көнендә  гамәлгә
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең консультациясе.
3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү
3.3.1.  Мөрәҗәгать  итүче  (аның  вәкиле)  шәхсән  яисә  КФҮ  аша  электрон  рәвештә
дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  (функцияләр)  Бердәм  порталы,  Татарстан
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы, Башкарма комитетның
рәсми сайты аша яисә почта аша гариза тапшыра (җибәрә). Документлар КФҮнең
ерактан торып эш урыны аша тапшырылырга мөмкин. Ерактан торып эш урыннары
исемлеге 23 нче кушымтада китерелгән. 
Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә электрон
почта  яки  Башкарма  комитетның  Интернет-кабул  итү  бүлмәсе  аша  җибәрелә.
Электрон  формада  кергән  гариза  бастырып  чыгарыла,  аны  теркәү  билгеләнгән
тәртиптә башкарыла. 
1.3.2. Электрон формада гариза җибәргәндә Башкарма комитет белгече Интернет–
кабул  итү  бүлмәсе  аша  кергән  мөрәҗәгатьләр  белән  эшләү  өчен  җавап  бирүче,
гаризаны теркәп, электрон һәм кәгазь рәвештә бүлеккә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза кергән вакыттан алып бер эш
көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән теркәлгән гариза.
4.4. Архив белешмәләрен, архив өземтәләрен, архив документлары күчермәләрен
әзерләү һәм бирү
3.4.1. Бүлек начальнигы, гаризалар кабул итүне алып баручы, :
гаризалар һәм документлар кабул итү;
гариза теркәү журналында;



әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр булу турында гариза һәм документларны тикшерә.
Әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаганда, бүлек башлыгы:
 гариза биргәндә гариза бирүче үзе мөрәҗәгать итүчегә бирелгән номер турында
хәбәр итә;
гариза  җибәргәндә  гариза  бирүче  электрон  формада  мөрәҗәгать  итүчегә  кергән
номерга бирелгән гаризаны кабул итү датасы турында электрон формада хәбәр итә.
Әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш тарту
өчен нигез булган очракта, бүлек башлыгы мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен
каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм тапшырылган документларда ачыкланган
җитешсезлекләрне карап тотуны язмача аңлату белән документлар кире кайтара. 
Архивта саклана торган архив документлары составына керми торган Запрос башка
архивка  яки  кирәкле  архив  документлары  саклана  торган  оешмага  җибәрелә,  бу
хакта кулланучыга хәбәр ителә, яисә кулланучыга тиешле тәкъдим бирелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:
документларны  кабул  итүдән  баш  тарту  өчен  нигез  юк  икән-гариза  (мөрәҗәгать
итүченең мөрәҗәгате) кергәннән соң 15 минут эчендә);
документларны  кабул  итүдән  баш  тарту  өчен  нигез  булган  очракта-алдагы
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә;
мөрәҗәгатьне  башка  архивка  яки  кирәкле  архив  документлары  саклана  торган
оешмага  җибәрү,  кулланучының  бу  хакта  белдерүе  яки  кулланучыга  тиешле
рекомендациясе - запрос теркәлгәннән соң 5 эш көне эчендә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза, запросны башка
архивка җибәрү яки кирәкле архив документлары саклана торган оешмага җибәрү, бу
хакта  кулланучыга  хәбәр  итү  яки  кулланучыга  тиешле  рекомендация  яки  гариза
бирүчегә кире кайтарылган Документлар.
1.4.2.  Милек  характерындагы  сорауда  милек  хокукларын  раслаучы  документлар
булмаган очракта, бүлек башлыгы электрон формада СМЭВ системасы аша дәүләт
теркәве,  кадастр  һәм картография  федераль  хезмәтенә  Бердәм дәүләт  күчемсез
милек реестрыннан өземтә бирү турында запрос җибәрә (күчемсез милек объектына
теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана ала торган белешмәләрне үз эченә
алган));
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  муниципаль  хезмәт  күрсәтү
турында гариза кергән вакыттан алып 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән запрос. 
1.4.3. Бүлек башлыгы, СМЭВ аша кергән документлар (белешмәләр) яисә баш тарту
турында хәбәрнамә нигезендә 3.4.1 пунктында каралган процедураларны башкара.
әлеге Регламентта.
4.4. Бүлек белгече, чират тәртибендә, гариза кабул итүне гамәлгә ашыра: 
Татарстан  Республикасы  муниципаль  архивлары  фондлар  Исемлеге,  белешмәсе
буенча гарызнамәне үтәү өчен архив документлары булу-булмавын тикшерү.
Әгәр запрос архивта саклана торган документлар составына кермәсә, бүлек белгече
гамәлгә ашыра: 
запросны башка  архивка  күчерү яки кирәкле архив  документлары саклана  торган
оешмага күчерү турында хат проектын рәсмиләштерү;
гарызнамәне үзгәртү турында кулланучыга хәбәрнамәне рәсмиләштерү;   
яки хат проекты кулланучыга билгеләнә ала белән тиешле рекомендациями.   
Әгәр запрос архивта саклана торган архив документлары составына керә икән, бүлек
белгече гамәлгә ашыра:
билгеләмә архив фондлары һәм архив эшләрен карау өчен описи;



архив  документларын  чыгару  һәм  аларның  урыннарына  урынбасарларның
карталары салу;
чагыштыру архив шифр һәм заголовков белән описью эш.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе:  сорау темасы буенча мәгълүматларны ачыклау өчен
әзерләнгән эшләр яки тикшерү өчен тапшырылган хат проекты.
1.4.5. Бүлек белгече: 
архив эшләрен карап тикшерү;
сорау темасы буенча архив документларында мәгълүматларны ачыклау.
Документ булган очракта бүлек белгече әзерли: 
архив белешмәсе проекты (архив өземтәсе, архив күчермәләре));
Документ булмаган очракта архив документлары составының соратып алынуын яки
архив документлары булмавын раслаучы хат проекты рәвешендәге сорауга җавап
әзерли һәм Бүлек башлыгына тикшерү өчен җибәрә.
Архив  документларын  өстәмә  өйрәнү  һәм  торак  пунктлар  һәм  оешмалар  тарихы
буенча белешмәләр эзләү эшләрен үткәрү, шулай ук биш елдан артык эзләүче һәм
архив  документларын  өстәмә  өйрәнү,  мәгълүматлар  эзләү  һәм  эзләү  чикләрен
киңәйтү  буенча  күләмле  эш  башкару  кирәк  булган  очракта,  бүлек  белгече
муниципаль  хезмәт  күрсәтү  өчен  кирәкле  срокны  билгели  һәм  Бүлек  башлыгына
мөрәҗәгать итә.
Мөрәҗәгать итүчедән өстәмә мәгълүмат кирәк булган очракта гариза бирүчегә хат
проекты (Хат-запрос) рәвешендә запрос әзерли һәм Бүлек башлыгына тикшерү өчен
җибәрә.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң сигез эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тикшерү өчен тапшырылган архив белешмәсе проекты
(архив  өземтәсе,  архив  күчермәләре),  җавап  яки  Бүлек  башлыгына  запрос  үтәү
вакытын озайту өчен тапшырылган хатлар.
1.4.6.  Бүлек  җитәкчесе  архив  белешмәсе  проектын  (архив  өземтәсе,  архив
күчермәләре),  җавап  хатлары,  запрослы  хатлар  тикшерә,  белгечнең  муниципаль
хезмәт  күрсәтүне  башкару  вакытын  озайту  турындагы  мөрәҗәгатен  карый  һәм
запроска виза салу юлы белән башкару вакытын билгели.
Архив белешмәсе сыналган проекты (архив өземтәсе,  архив күчермәләре),  җавап
хатлары,  запрос  хатлары,  муниципаль  хезмәт  күрсәтүне  башкару  вакытын озайту
өчен белгечкә запрос тутырыла.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның  нәтиҗәсе:  архив  белешмәсе  проектын  (архив  өземтәсе,  архив
күчермәләре)  рәсмиләштерүгә  тапшырылган  хат-муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
билгеләнгән вакыты. 
3.4.7. Бүлек белгече печатает:
архив  белешмәсе  (архив  өземтәсе,  архив  күчермәсе)  -  Башкарма  комитет
бланкында; хат-җавап, хат-бүлек бланкында запрос һәм бүлек җитәкчесенә тапшыра.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  архив  белешмәсен  (архив
өземтәсе,  архив  күчермәләре)  рәсмиләштерүгә  кергән  көннән  соң  бер  эш  көне
эчендә, мөрәҗәгать итүчегә гарызнамәне үтәү вакытын озайту турында җавап яки
хат-хәбәр итү рәвешендә гамәлгә ашырыла.

1 нче кушымта  



Анкета-физик затлар өчен хезмәт стажын раслау турында архив белешмәсе бирү
турында гариза

Гариза бирүче турында мәгълүмат
Фамилия *

Исем*
Аталык*
Туган көне*
Шәхесне раслаучы документ 
(паспорт))
Серия/паспорт номеры*
Кем тарафыннан бирелгән*
Бирү датасы*
Теркәлү урыны буенча Адрес
Ил*

Регион*
Төбәк*

Шәһәр / Җирлеге*
Урам*
Йорт*
Фатир*
Ышаныч (күчермәсе бирелә))

 - шәхсән архивта;
- законлы вәкил аша;
- Россия почтасы;
- КФҮ аша
Кемгә бирелгәнне күрсәтегез;
бирү датасы;
ышаныч номеры
Нәтиҗә алу ысулы
(басым ясау)
Элемтә өчен мәгълүмат
Кесә телефоны*
Өй телефоны

Тутыру мәҗбүри булган юллар билгеле булды*
Сорау буенча мәгълүмат

Хезмәт стажын раслау турында архив белешмәсен үтәү өчен эзләнү эшен үткәрү өчен
кирәкле мәгълүматларны күрсәтегез
Граждан турында мәгълүмат
Фамилия *
Исем*
Аталык*

Туган көне*



Граждан шәхесен раслаучы 
документ (паспорт) 
Серия/паспорт номеры*
Кем тарафыннан бирелгән*
Бирү датасы*
Гражданны теркәү урыны буенча 
Адрес
Ил*

Регион*
Төбәк*
Шәһәр / Җирлеге*
Урам*
Йорт*
Сын
Фатир*
Соратып алына торган мәгълүмат 
чорына граждан эше урыны 
турында мәгълүмат
Сорауның хронологик кысалары*
Күрсәтергә башлангыч һәм соңгы 
еллар запрашиваемого чоры 
Учреждениенең исеме*
Укажите төгәл исеме 
учреждениесе/предприятие, анда 
сез эшләгән
Учреждениенең урнашу урыны
Ил*
Регион*
 Төбәк*
Шәһәр / Җирлеге*
Структур бүлекчәнең исеме*
Соратып алына торган чор өчен барлык структур бүлекчәләрнең 
исемнәрен/номерларын (бүлек, цех, участок, кибет һәм тд.) күрсәтегез
Вазыйфасы/һөнәр * 
сорашиваемый чор өчен барлык 
вазыйфаларны/һөнәрләрне 
күрсәтегез. Әгәр дә сез төгәл 
мәгълүматка ия булсагыз, якынча 
күрсәтегез
 Боерыкның датасы һәм номеры / 
эшкә кабул итү турында беркетмә*
Әгәр дә сез төгәл мәгълүматка ия 
булмаган булсагыз, кабул итүнең 
якынча елын күрсәтегез
Эштән азат итү турында 
боерык/протоколның датасы һәм 
номеры) *
Әгәр дә сез төгәл мәгълүматка ия 
булсагыз, эштән азат итүнең 
якынча елын күрсәтегез



Гражданин турында өстәмә 
мәгълүмат

Имза

2 нче кушымта
 

Физик затлар өчен хезмәт хакы турында архив белешмәсе бирү турында анкета-гариза

Фамилиясе * 



Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 

Шәхесен раслаучы
документы (паспорты) белешмәләре

Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 

Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр/ Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү

урыны белән туры килмәсә генә тутырыла)
Ил* 
Регион* 

Район* 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән 
күрсәтелә 

Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру өчен
кирәкле белешмәләрне күрсәтегез

Граждан турында белешмәләр 

Фамилиясе * 
Исеме* 



Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Гражданның шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 
Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 
Гражданның теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр/ Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның эш урыны турында белешмәләр 
Гарызнамәнең хронологик кысалары*
«Россия Федерациясендә хезмәт 
пенсияләре турында» 17.12.2001 № 
173-ФЗ Федераль законның 30 
статьясындагы 4 пункты нигезендә 
60 ай тоташ эшләгән теләсә кайсы 
соңгы елларны күрсәтегез 
Учреждение атамасы* Үзегез 
эшләгән 
учреждениенең/предприятиенең 
төгәл атмасын күрсәтегез 
Учреждениенең урнашкан җире 
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Структур бүлекчә атамасы* 
Соратыла торган чордагы барлык 
структур бүлекчәләрнең (бүлекнең, 
цехның, участокның, кибетнең һәм 
башка шундыйларның 
атамасын/номерын күрсәтегез 
Вазыйфа/профессия * Соратыла 
торган чордагы барлык 
вазыйфаларны/профессияләрне 
күрсәтегез. Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча күрсәтегез 
Эшкә кабул итү турындагы 
боерыкның датасы һәм номеры* 
Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча кабул итү 
елын күрсәтегез 
Эштән китү турындагы 



боерык/беркетмә датасы һәм 
номеры* 
Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча эштән китү 
елын күрсәтегез 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә 
Фамилиясен алмаштыру датасы 
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда балаларының 
туган елын күрсәтегез. Белешмәләр 
бала карау буенча отпускта булган 
вакытны билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Эзләргә булышырлык теләсә нинди 
белешмәләр 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 

3 нче кушымта 
Белеме турында, укуга юллама турында һәм уку йортын тәмамлавы турында

анкета-гариза

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 
Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 
Теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 



Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә 

Информация по запросу

Сведения о гражданине
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Гражданның шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 
Паспорты сериясе/ номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 

Адрес по месту регистрации гражданина
Ил* 
Регион* 

Район* 



Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның уку урыны турында белешмәләр 
Гарызнамәнең хронологик 
кысалары* 
Соратыла торган чорның 
башланган һәм тәмамланган 
елларын күрсәтегез 

Хронологические рамки запроса*

Уку йорты атамасы* 
Учреждениенең урнашкан җире 
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Мәгълүмат соратыла торган 
чорга гражданның эш урыны 
турында белешмәләр 
Учреждение атамасы* 
Структур бүлекчә атамасы* 
Вазыйфа/профессия * 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә 
Фамилиясен алмаштыру датасы 
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда балаларының 
туган елын күрсәтегез. 
Белешмәләр бала карау буенча 
отпускта булган вакытны 
билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 

Имза



4 нче кушымта 
Физик затлар өчен архив белешмәсе бирү турында

анкета-гариза (бүтәне) Гариза бирүче турында мәгълүмат

Информация о заявителе
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 

Шәхесен раслаучы
документы (паспорты) белешмәләре

Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 

Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 



Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефон* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү

урыны белән туры килмәсә генә тутырыла)
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Фамилиясе * 
Дом*
Корпус
Квартира*

Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру 
өчен кирәкле белешмәләрне күрсәтегез 
Граждан турында белешмәләр 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Гражданның шәхесен раслаучы 
документы (паспорты) белешмәләре 
Паспорты сериясе/номеры * 
Кем биргән* 
Бирү датасы* 
Гражданның теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Гарызнамә турында белешмәләр һәм мәгълүмат соратыла торган чор 
Гарызнамәнең хронологик 
кысалары * 
Соратыла торган чорның 



башланган һәм тәмамланган 
елларын күрсәтегез 
Гарызнамә темасы 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 

5 нче кушымта
Физик зат өчен бакчалар ширкәтендә җир кишәрлеге бүлеп бирелү турында

архив документы күчермәсен (өземтәсен)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.

Гариза бирүче турында белешмәләр
Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы - лично в архиве;



(кирәгенең астына сызыгыз) - через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*

Район*

Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре (карар, карар)
Документ чыгарган оешма (орган) 
исеме:*
(район башкарма комитеты, 
Администрация Башлыгы, авыл 
Советы-район, шәһәр, авыл исеме 
күрсәтелгән)
Документның датасы һәм номеры:*
(әгәр төгәл мәгълүматлар булмаса, 
якынча ел күрсәтегез)
Запрос эчтәлеге:* Прикрепить  копию документа
- Бакчачылык ширкәте исеме, участок 
*
- Җир кишәрлеге кемгә бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме*
Күчемсез милеккә милек хокукын 
раслаучы Документ (сорала торган 
документта таныш булмаган затлар 
өчен): * 



6 нчы кушымта 
Физик заттан

гараж кооперативында җир кишәрлеге бүлеп бирү турында архив документы
күчермәсе (өземтәсе) алу өчен

анкета-гариза
Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.

Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында Россия
законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны тутырып, Сез

персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.

Сведения о заявителе
Информация о заявителе

Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 

Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 

Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ



ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 
генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 
Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 

Документ күчермәсен беркетергә 

Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 



өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 

7 нче кушымта 
Физик зат өчен индивидуаль төзелешкә дип

җир кишәрлеге бүлеп бирү турында архив документы күчермәсе (өземтәсе)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Информация о заявителе
Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 

Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 

Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат



Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 
генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 

Вид документа:*
(решение, постановление, договор на право 
застройки, договор бессрочного пользования 
земельным участком)

Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 

Название организации (органа), издавшей  
документ:*
(райисполком, Глава администрации, сельский 
совет, районный отдел коммунального хозяйства 
– с указанием названия района, города, села)

Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 

Дата и номер документа:*
( если не располагаете точными сведениями, 
укажите примерный год)

Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 

Содержание запроса:*

- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 

- Адрес*

Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 

-Год выделения земельного участка*

Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 

-Год постройки дома*

Түләүне гарантиялим -Фамилия, имя, отчество первого 
землевладельца, домовладельца*



Анкета-гаризаны тутыру датасы Документ, подтверждающий права собственности
на недвижимость (для лиц, не значащихся в 
запрашиваемом документе): * 
(свидетельство о регистрации права 
собственности, договор купли-продажи, 
завещание и т.д.)
Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, которые могут
помочь поиску.
Оплату гарантирую
Дата заполнения анкеты-заявления



8 нче кушымта 
Физик зат өчен фатир бирелү турында
архив документы күчермәсе (өземтәсе)

алу өчен анкета-гариза
Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.

Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Информация о заявителе
Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 

Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 

Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 



генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 
Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим Прикрепить копию документа
Анкета-гаризаны тутыру датасы 
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 



9 нчы кушымта 
Физик зат өчен фатирга шәхси счетны күчерү турында

архив документы күчермәсе (өземтәсе)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*

Район*

Город / Поселение*
Улица*
Дом*



Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 
Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 



10 нчы кушымта 
Физик зат өчен торак йортны, бинаны файдалануга

тапшыру турында архив документы күчермәсе (өземтәсе)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*

Район*

Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается



Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 
Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 
Анкета-гаризаны тутыру датасы 
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 
атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 

Прикрепить копию документа

Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 



(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 

11 нче кушымта 
Физик зат өчен мөлкәти хокуклар турында

архив документы күчермәсе (өземтәсе)



алу өчен анкета-гариза (бүтәне)
Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.

Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында белешмәләр

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы 
Ил* 
Регион* 

Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 
Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Багланышлар өчен мәгълүмат 
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 
Яшәү урыны буенча адресы (гариза бирүченең яисә ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә генә тутырыла) 
Ил* 

Регион*

Район*

Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Документ төре:* 
(хәл итү, карар) 
Документны чыгарган оешма (орган) 



атамасы:* 
(райисполком, Администрация 
башлыгы, авыл советы – район, 
шәһәр, авыл атамасын күрсәтеп) 
Документ датасы һәм номеры:* 
(Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча 
елын күрсәтегез) 
Гарызнамә эчтәлеге:* 
- Бакчалар ширкәте атамасы, участок 
№* 
- Җир кишәрлеге бүлеп бирелгән 
затның фамилиясе, исеме, атасының 
исеме* 

Прикрепить  копию документа

Күчемсез мөлкәткә хокукны раслый 
торган документ (соратып алына 
торган документта күрсәтелмәгән 
затлар өчен): * 
(милекчелек хокукын теркәү турында 
таныклык, сатып алу-сату 
шартнамәсе, мирас һәм башка 
шундыйлар 
Өстәмә белешмәләр: 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә нинди 
өстәмә белешмәләр 
Түләүне гарантиялим 

12 нче кушымта 
Физик зат өчен сәяси репрессияләр

(кулаклыкта гаепләү, мөлкәтен конфискацияләү, яшәгән урыныннан
читкә чыгарып җибәрү, хөкем итү) турында архив белешмәсе алу өчен

анкета-гариза
Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.



Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында Россия
законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны тутырып, Сез

персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.

Гариза бирүче турында мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 

Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 

Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 
генә тутырыла) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Ил* 

Регион*
Район*

Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 

Теркәлү урыны буенча адресы
Город / Поселение*
Улица*



Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о лице, на которое запрашиваются сведения
Фамилия, имя, отчество лица, о 
котором запрашиваются сведения:*
При раскулачивании указываются ФИО
главы семьи
Год рождения:*
Место жительства в период 
применения репрессии:
Укажите наименование населённого 
пункта, района
Вид применённой репрессии *
Осуждение, раскулачивание и т.д.
При раскулачивании укажите состав 
семьи:
ФИО, год рождения каждого из членов 
семьи 
Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску
Дата заполнения анкеты-заявления Подпись заявителя

13 нче кушымта 
1941-1945 еллар Бөек Ватан сугышы чорында

Татарстан АССР территориясенә гражданнарны
эвакуацияләү турында архив белешмәсе

алу өчен анкета-гариза
Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.

Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында Россия
законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны тутырып, Сез

персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.

Гариза бирүче турында мәгълүмат 



Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Теркәлү урыны буенча адресы
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек* 
Урам* 
Йорт* 
Корпус 

Фатир* 
Ышанычнамә (күчермәсе кушып 
бирелә) 
Кемгә бирелгәнлеген; 
бирү датасын; 
ышанычнамә номерын 
күрсәтегез 
Нәтиҗә алу алымы 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Багланышлар өчен мәгълүмат
Мобиль телефоны* 
Өй телефоны 
E-mail 

Яшәү урыны буенча адресы 
(гариза бирүченең яисә 
ышанычлы затның теркәлү 
урыны белән туры килмәсә 
генә тутырыла) 

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Ил* 

Регион*
Район*

Гариза бирүче турында 
мәгълүмат 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 

Теркәлү урыны буенча адресы
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о лице, на которое запрашиваются сведения



Состав семьи на момент эвакуации*: 
Фамилия, имя, отчество лиц, о которых 
запрашиваются сведения
Год рождения лиц, о которых 
запрашиваются сведения:
Год эвакуации:*
Место жительства до эвакуации: *
Укажите наименование населённого 
пункта, области (автономной 
республики),союзной республики 
Место жительства в период эвакуации: *
Укажите наименование населённого 
пункта, района
Членство в КПСС:
Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску
Дата заполнения анкеты-заявления Подпись заявителя

14 нче кушымта 
Юридик зат өчен хезмәт стажын раслау турында

архив белешмәсе алу өчен анкета-гариза
Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә

Гариза бирүче турында мәгълүмат
Юридик затның тулы 
атамасы* 
Юридик затның 
кыскартылган атамасы 
Телефоны* 
Коды/номеры 

Телефоны* 
Коды/номеры 

E-mail* 
Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру 
өчен кирәкле белешмәләрне күрсәтегез 
Граждан турында белешмәләр 



Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның эш урыны турында белешмәләр 
Гарызнамәнең хронологик 
кысалары* «Россия 
Федерациясендә хезмәт 
пенсияләре турында» 17.12.2001 
№ 173-ФЗ Федераль законның 30 
статьясындагы 4 пункты 
нигезендә 60 ай тоташ эшләгән 
теләсә кайсы соңгы елларны 
күрсәтегез 
Учреждение атамасы* Үзегез 
эшләгән 
учреждениенең/предприятиенең 
төгәл атмасын күрсәтегез 
Учреждениенең урнашкан җире 
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек 
Структур бүлекчә атамасы* 
Соратыла торган чордагы барлык 
структур бүлекчәләрнең (бүлекнең, 
цехның, участокның, кибетнең һәм 
башка шундыйларның 
атамасын/номерын күрсәтегез 

Вазыйфа/профессия * Соратыла 
торган чордагы барлык 
вазыйфаларны/профессияләрне 
күрсәтегез. Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча күрсәтегез 
Эшкә кабул итү турындагы 
боерыкның датасы һәм номеры* 
Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча кабул итү 
елын күрсәтегез 
Эштән китү турындагы 
боерык/беркетмә датасы һәм 
номеры* 



Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча эштән китү 
елын күрсәтегез 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә 
Фамилиясен алмаштыру датасы 
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда балаларының 
туган елын күрсәтегез. 
Белешмәләр бала карау буенча 
отпускта булган вакытны 
билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

прилагается
отсутствует

Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 
Анкета-гаризаны тутыру датасы Подпись лица заполнившего анкету

15 нче кушымта 
Юридик зат өчен хезмәт хакы турында

архив белешмәсе
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә
Юридик затның тулы 
атамасы* 
Юридик затның 
кыскартылган атамасы 
Телефоны* 
Коды/номеры 
E-mail* 
Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру 
өчен кирәкле белешмәләрне күрсәтегез 
Граждан турында белешмәләр 



Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның эш урыны турында белешмәләр 
Гарызнамәнең хронологик 
кысалары* «Россия 
Федерациясендә хезмәт 
пенсияләре турында» 17.12.2001 
№ 173-ФЗ Федераль законның 30 
статьясындагы 4 пункты 
нигезендә 60 ай тоташ эшләгән 
теләсә кайсы соңгы елларны 
күрсәтегез 
Учреждение атамасы* Үзегез 
эшләгән 
учреждениенең/предприятиенең 
төгәл атмасын күрсәтегез 
Учреждениенең урнашкан җире 
Ил* 
Регион* 
Район* 
Шәһәр / Җирлек 
Структур бүлекчә атамасы* 
Соратыла торган чордагы барлык 
структур бүлекчәләрнең (бүлекнең, 
цехның, участокның, кибетнең һәм 
башка шундыйларның 
атамасын/номерын күрсәтегез 

Вазыйфа/профессия * Соратыла 
торган чордагы барлык 
вазыйфаларны/профессияләрне 
күрсәтегез. Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча күрсәтегез 
Эшкә кабул итү турындагы 
боерыкның датасы һәм номеры* 
Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча кабул итү 
елын күрсәтегез 
Эштән китү турындагы 
боерык/беркетмә датасы һәм 
номеры* 



Төгәл белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча эштән китү 
елын күрсәтегез 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә 
Фамилиясен алмаштыру датасы 
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда балаларының 
туган елын күрсәтегез. 
Белешмәләр бала карау буенча 
отпускта булган вакытны 
билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 

прилагается
отсутствует

Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 
Анкета-гаризаны тутыру датасы имза

16 нчы кушымта 
Юридик зат өчен белеме турында, укуга юллама турында

һәм уку йортын тәмамлавы турында
архив белешмәсе бирү өчен анкета-гариза

Анкетаның тутыруы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә
Гариза бирүче турында мәгълүмат

Юридик затның тулы 
атамасы* 
Юридик затның 
кыскартылган атамасы 
Телефоны* 
Коды/номеры 
E-mail* 
Гарызнамә буенча мәгълүмат 
Хезмәт стажын раслау турындагы архив белешмәсен үтәү өчен эзләү эшен уздыру 
өчен кирәкле белешмәләрне күрсәтегез 



Граждан турында белешмәләр 
Фамилиясе * 
Исеме* 
Атасының исеме* 
Туган датасы* 
Мәгълүмат соратыла торган чорга 
гражданның эш урыны турында белешмәләр 
Юридик затның тулы атамасы* 
Юридик затның кыскартылган 
атамасы 
Телефоны* 
Коды/номеры 

Адрес по месту регистрации гражданина
Страна*
Регион*

Район*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Сведения о месте учебы гражданина на период запрашиваемой информации
Хронологические рамки запроса*
Укажите начальный и конечный 
годы запрашиваемого периода

Хронологические рамки запроса*

Наименование учебного заведения*
Местонахождение учреждения
Страна*
Регион*
 Район*
Город / Поселение*
Структур бүлекчә атамасы* 
Соратыла торган чордагы барлык 
структур бүлекчәләрнең 
(бүлекнең, цехның, участокның, 
кибетнең һәм башка 
шундыйларның 
атамасын/номерын күрсәтегез 

Вазыйфа/профессия * 
Соратыла торган чордагы 
барлык 
вазыйфаларны/профессияләрне
күрсәтегез. Төгәл 
белешмәләрне белмәсәгез, 
якынча күрсәтегез 



Эшкә кабул итү турындагы 
боерыкның датасы һәм 
номеры* 
Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча кабул итү 
елын күрсәтегез 
Эштән китү турындагы 
боерык/беркетмә датасы һәм 
номеры* 
Төгәл белешмәләрне 
белмәсәгез, якынча эштән китү 
елын күрсәтегез 
Граждан турында өстәмә мәгълүмат 
Фамилиясе *(фамилиясен 
алмаштырган очракта) 
Соратылган чорда фамилиясен 
берничә мәртәбә алмаштырган 
очракта, барысын да күрсәтергә
Фамилиясен алмаштыру датасы
Балаларының туган елы 
Соратылган чорда 
балаларының туган елын 
күрсәтегез. Белешмәләр бала 
карау буенча отпускта булган 
вакытны билгеләү өчен кирәк 
Хезмәт кенәгәсе күчермәсе 
(кирәгенең астына сызыгыз) 
Эзләргә ярдәм итәрлек теләсә 
нинди белешмәләр 

Подпись заявителя

17 нче кушымта 
Юридик затлар өчен архив белешмәсе

бирү турында анкета-гариза (бүтәне)

Юридик затның тулы 
атамасы* 
Юридик затның 
кыскартылган атамасы 
Телефоны* 



Коды/номеры 
E-mail* 

Информация по запросу
Для исполнения архивной справки о подтверждении трудового стажа укажите сведения,
необходимые для проведения поисковой работы

Сведения о гражданине
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рождения*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта) гражданина
Серия/номер паспорта*
Кем выдан*
Дата выдачи*

Адрес по месту регистрации гражданина
Страна*
Регион*

Район*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Сведения о запросе и период запрашиваемой информации
Хронологические рамки запроса*
Укажите начальный и конечный 
годы запрашиваемого периода 
Тема запроса

Дополнительная информация о гражданине
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску
Дата заполнения анкеты-
заявления

Подпись заявителя



18 нче кушымта 
Юридик заттан индивидуаль төзелешкә дип

җир кишәрлеге бүлеп бирү турында архив документы күчермәсе (өземтәсе)
алу өчен анкета-гариза

Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында мәгълүмат

Юридик затның тулы 
атамасы* 
Юридик затның 
кыскартылган атамасы 
Телефоны* 
Коды/номеры 
E-mail* 

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Вид документа:*
(решение, постановление, договор на 
право застройки, договор бессрочного 
пользования земельным участком)



Название организации (органа), 
издавшей  документ:*
(райисполком, Глава администрации, 
сельский совет, районный отдел 
коммунального хозяйства – с указанием 
названия района, города, села)
Дата и номер документа:*
( если не располагаете точными 
сведениями, укажите примерный год)
Содержание запроса:*

- Адрес участка/дома *
-Год выделения земельного участка*
-Год постройки дома*
-Фамилия, имя, отчество первого 
землевладельца, домовладельца*
Документ, подтверждающий права 
собственности на недвижимость (для 
лиц, не значащихся в запрашиваемом 
документе): * 
(свидетельство о регистрации права 
собственности, договор купли-продажи, 
завещание и т.д.)
Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску.
Оплату гарантируем
Дата заполнения анкеты-заявления Подпись лица заполнившего анкету 



19 нчы кушымта 
Юридик зат өчен мөлкәти хокуклары турында

архив документы күчермәсен (өземтәсен) алу өчен
анкета-гариза (бүтәне)

Анкетаның тутырыуы мәҗбүри булган юллары *тамгасы белән күрсәтелә.
Персональ белешмәләр турындагы мәгълүмат, персональ белешмәләр турында
Россия законнары таләпләрен үтәгән килеш, саклана һәм эшкәртелә. Анкетаны

тутырып, Сез персональ белешмәләрегезне эшкәртүгә ризалык бирәсез.
Гариза бирүче турында мәгълүмат 

Юридик затның тулы 
атамасы* 
Юридик затның 
кыскартылган атамасы 
Телефоны* 
Коды/номеры 
E-mail* 

Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Вид документа:*
(решение, постановление, 
распоряжение)
Название организации (органа), 
издавшей  документ*
с указанием названия района, города
Дата и номер документа:*
( если не располагаете точными 
сведениями, укажите примерный год)
Содержание запроса:*



- Адрес
- Год 

Документ, подтверждающий права 
собственности на недвижимость: * 
(свидетельство на право 
собственности, договор купли-
продажи)

Прикрепить  копию документа

Дополнительные сведения:
Любые дополнительные сведения, 
которые могут помочь поиску.
Оплату гарантирую
Дата заполнения анкеты-заявления

20 нче кушымта 
Мунициципаль районның Башкарма комитеты бланкы 

Архив белешмәсе 

____________ № _____ 
№ ___________________ на Адресаты 

Нигезе: 



Җитәкче Имза Имза расшифровкасы 

Мөһер 

Башкаручы 
телефон 

21 нче кушымта 
Мунициципаль районның Башкарма комитеты бланкы 

Архив өземтәсе 
________________ № _____ 
№ ___________________на Адресаты 

Нигезе: 

Җитәкче Имза Имза расшифровкасы 

Мөһер 

Башкаручы 
телефон 





22 нче кушымта 
Дәүләт хезмәте күрсәтү гамәлләренең эзлеклелеге блок-схемасы





23 нче кушымта 

Ерак урнашкан эш урыннары исемлеге һәм документларны кабул итү графигы

№ 
п/п

Место расположения 
удаленного рабочего 
места

Обслуживаемые населенные 
пункты

График приема
документов

1. с. Чистопольские 
Выселки, 
ул. Чапаева, д.89а 

вторник- 
с 9.00 до 12.00 

2. с. Каргали, 
ул. Чапаева, д. 10 

д. Михайловка среда – 
с 9.00 до 12.00 

3. п. Юлдуз
ул. Центральная, д.1а

с. Булдырь, с. Змеёво четверг – 
с 9.00 до 12.00 

4. п. Луч, ул. Победы, д.16 д. Белая Гора пятница – 
с 9.00 до 12.00 



Приложение № 24

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы башкарма комитеты Җитәкчесенә
__________________________

техник хаталар төзәтү турында Гариза

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм
__________________________________________________________________

(хезмәт күрсәтү атамасы)
Язылган:________________________________________________________________________

_______________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________   

Кертелгән техник хатаны төзәтергә һәм дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган документка тиешле
үзгәрешләр кертүегезне сорыйм. 

Түбәндәге документларны теркәм:
1.
2.
3.

Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгән очракта
мондый карарны җибәрүегезне сорыйм:

электрон документны E-mail адресына җибәрү юлы белән:_______;
расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта җибәрүендә түбәндәге адрес буенча:

________________________________________________________________.
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (дәүләт хезмәте күрсәтү кысаларында шәхси

мәгълүматларны җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (үзгәртү), куллану, тарату
(шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук

шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) мин
тәкъдим итә торган затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда да

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

кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар
(документларның күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән

таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дөрес
мәгълүматлар бар. 

Миңа телефон буенча бирелгән дәүләт хезмәтләренең сыйфатын бәяләү буенча сораштыруда
катнашырга ризалык бирәм: _______________________.

______________ _________________ ( ________________)
(дата) (имза) (Ф. И. О.)



25 нче кушымта 
              

Архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затлар реквизитлары

Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге 

Вазифа Телефон Электрон адрес

Бүлек башлыгы: Йосыпова Лилия Камил 
кызы

(8-84342)
5-06-05

Е-mail:Lilya.Yusupova@tatar.ru

Әйдәп баручы белгеч: Сәйфуллина 
Динара Рамил кызы

(8-84342)
 5-06-05

Әйдәп баручы белгеч:
Исхакова Әдилә Альберт кызы

(8-84342)
     5-06-05

Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты

Вазифа Телефон Электрон адрес

Чистай муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитәкчесе Хасанов Эдуард 
Рустамович

(8-84342)
    5-10-84
    5-43-53

Е-mail:Eduard.Hasanov@tatar.ru

Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче 
Заглядова Ольга Валентиновна

(8-84342)
     5-20-51

E-mail:Olga.Zaglyadova@tatar.ru

Татарстан Республикасы



Чистай муниципаль районы 
Башкарма комитет җитәкчесенең

2019 елның 13 июне карарына
5 нче кушымта

Архив документлары урнашу урыны мәсьәләләре буенча консультация бирү
муниципаль хезмәт күрсәтү административ регламенты

1.Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге  регламент  архив  документларының  урнашу  урыны  мәсьәләләре
буенча консультация бирү хезмәтен күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели
(алга таба – муниципаль хезмәт).
1.2.  Муниципаль  хезмәт  алучылар:  юридик  яисә  физик  затлар  яисә  аларның
вәкаләтле  вәкилләре,  кирәкле  мәгълүматны  алу  һәм  куллану  өчен  законлы
нигезләрдә  архив  документларына  мөрәҗәгать  итүче  (алга  таба-мөрәҗәгать
итүче). 
1.3.  Муниципаль  хезмәт  Чистай  муниципаль  районы Башкарма комитеты (Алга
таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә.
Муниципаль хезмәт башкаручы – Башкарма комитетның архив бүлеге (алга таба –
бүлек).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Чистай шәһәре, Бебель урамы, 129
нчы йорт;
Бүлекнең урнашу урыны: Чистай шәһәре, Карл Маркс урамы, 46 нчы йорт.
Башкарма  комитетның  эш  графигы:  шимбә  һәм  якшәмбедән  тыш,  көн  саен,
дүшәмбе - җомга 8.00 дән17 сәгатькә кадәр.00, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
Гаризалар кабул итү графигы: сишәмбе-8.00 дән 12.00 гә кадәр.
Бүлекнең эш графигы:  шимбә һәм якшәмбедән тыш,  көн  саен,  дүшәмбе-җомга
8.00 дән 17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
1.3.2. Бүлекнең белешмә телефоны (8-84342)5-06-05.
1.3.3.  Башкарма  комитетның  рәсми  сайты  адресы  «  "  Интернет»  мәгълүмат-
телекоммуникация  челтәрендә  (алга  таба  –  «Интернет»  челтәре):
http://www.chistay@tatar.ru.
1.3.4. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны белергә була:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмәт күрсәтү турында
мәгълүмат  стендлары  аша,  гариза  бирүчеләр  белән  эшләү  өчен.  Мәгълүмат
стендларында урнаштырылган мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) муниципаль
хезмәт күрсәтү турындагы мәгълүматны үз эченә ала) 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3,
2.4, 2.5, 2.8,2.10, 2.11, 5.1, 5.2 әлеге Регламент;
2) "Интернет" челтәре аша»:
Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www. chistay@tatar.ru);
Татарстан  Республикасы  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  Порталында
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  (функцияләр)  бердәм  порталында
(http://www.gosuslugi.ru/);
3) бүлеккә телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча);
4)  бүлеккә  язмача  (шул  исәптән  электрон  документ  формасында)  мөрәҗәгать
иткәндә;



5)  дәүләт  һәм муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең  күпфункцияле  үзәгендә  (Алга
таба-КФҮ).
1.3.5.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтү  мәсьәләләре  буенча  мәгълүмат  Башкарма
комитетның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма
комитет биналарында бүлек белгече тарафыннан урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә:
«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми  принциплары
турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-
131-ФЗ номерлы Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 2003, № 40, 3822 ст.));
«Россия Федерациясендә Архив эше турында " 2004 елның 22 октябрендәге 125-
ФЗ  номерлы  Федераль  закон  (алга  таба-125-ФЗ  номерлы  Федераль  закон)
(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2004, № 43, 4169 ст.));
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендәге  210-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  (алга  таба-210-ФЗ  номерлы
Федераль  закон)  (кертелгән  үзгәрешләрне  исәпкә  алып,  Россия  Федерациясе
законнары җыелышы, 2010, № 31, 4179 ст.)); 
«Федераль башкарма хакимият органнарында эш башкару кагыйдәләрен раслау
турында» 2009 елның 15 июнендәге 477 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте
карары (алга таба – эш башкару Кагыйдәләре) (Россия газетасы, 2009, 24 июнь,
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (Россия газетасы);
Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының 2007 елның 18 гыйнварындагы
19  номерлы  боерыгы  (алга  таба  –  эш  кагыйдәләре)  белән  расланган  Россия
Федерациясе  Архив  фонды  документларын  һәм  дәүләт  һәм  муниципаль
архивларда,  музейларда  һәм  китапханәләрдә,  Россия  Фәннәр  академиясе
оешмаларында  саклауны,  комплектлаштыруны,  исәпкә  алуны  һәм  алардан
файдалануны  оештыру  кагыйдәләре  (федераль  башкарма  хакимият
органнарының норматив актлары бюллетене, 2007, № 20, кертелгән үзгәрешләрне
исәпкә алып, );
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы
Татарстан  Республикасы  Законы)  (Татарстан  Республикасы,  2004,  3  август,
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып));
«Татарстан  Республикасында  муниципаль  берәмлекләрнең  җирле  үзидарә
органнарына  архив  эше  өлкәсендә  Татарстан  Республикасының  аерым  дәүләт
вәкаләтләрен  бирү  турында»  2007  елның  24  декабрендәге  63-ТРЗ  номерлы
Татарстан  Республикасы  законы  (алга  таба  –  2007  елның  63-ТРЗ  номерлы
Татарстан  Республикасы  Законы)  (Татарстан  Республикасы,  2007  елның  25
декабре, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән);
«Татарстан Республикасында архив эше турында " 2017 елның 20 июлендәге 63-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба -  2017 елның 63-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы)  (Татарстан Республикасы законнары
җыелышы, 2017, Т 55( I өлеш), 2016 ст.);
Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан  Республикасы
Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләр
төзелгәнче, берләшкәнче, бүленгәнче яисә аларның статусы үзгәргәнче барлыкка
килгән  һәм Татарстан  Республикасы муниципаль  архивларында  саклана  торган
архив документларын исәпкә алуны тәэмин итү турында " 2007 ел, 28 май, 203 нче
карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 203 нче
карары)  (Татарстан  Республикасы,  2007,  25  декабрь,  кертелгән  үзгәрешләрне
исәпкә алып) белән);



Чистай муниципаль районы Уставы;
Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –
Башкарма комитет турында Нигезләмә);
Башкарма комитетның 2006 елның 15 февралендәге 64 номерлы карары (алга
таба-бүлек турында Нигезләмә);
Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре;
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең  күпфункцияле  үзәгенең  ерактан
торып  эш  урыны-муниципаль  районнарның  авыл  җирлекләрендә  документлар
кабул итү һәм бирү, гариза бирүчеләргә консультация бирү тәрәзәсе;
техник  хата-дәүләт  хезмәте  күрсәтүче  орган  тарафыннан  җибәрелгән  һәм
документларга  кертелгән  белешмәләргә  (дәүләт  хезмәте  нәтиҗәсе)  туры
килмәвен китергән хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата);
муниципаль  хезмәт  күрсәтү  турындагы  гариза  белән  (алга  таба  -  гариза)
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль  законның  2  ст.1  пункты).  Гариза  билгеләнгән  үрнәк  буенча  ирекле
формада төзелә яки стандарт бланкта тутырыла (1нче кушымта). Гариза электрон
формада стандарт бланкка тутырыла:
 Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www.chistay@tatar.ru).
Татарстан  Республикасы  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  Порталында
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  (функцияләр)  бердәм  порталында
(http://www.gosuslugi.ru/);



Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
Муниципаль хезмәт 
күрсәтү стандартына
таләпләр исеме

Стандартка таләпләр 
эчтәлеге

Муниципаль 
хезмәт яисә 
таләпне 
билгеләүче 
норматив акт

Архив документларын кайда 
урнаштыру мәсьәләләре 
буенча консультация бирү

125-ФЗ номерлы 
Федераль закон

2.1. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү 
исеме

Чистай муниципаль районы 
башкарма комитеты 

125-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 4 ст. 5 
өлеше; 

2.2. Турыдан-туры 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүче җирле 
үзидарә органы 
исеме

Муниципаль хезмәт 
башкаручы-Башкарма 
комитетның архив бүлеге.

Бүлек турында 
нигезләмә

2.3. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләренең 
тасвирламасы

Соралган мәгълүматларның 
булу һәм урнашу буенча 
Консультация

125-ФЗ номерлы 
Федераль закон

2.4. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү 
срогы, шул исәптән 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүдә 
катнашучы 
оешмаларга 
мөрәҗәгать итү 
зарурлыгын исәпкә 
алып, туктатылу 
мөмкинлеге Россия 
Федерациясе 
законнары белән 
каралган очракта 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүне туктатып 
тору срогы

Мөрәҗәгать иткән көнне.

2.5. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен 
законнар һәм башка 
норматив хокукый 
актлар, шулай ук 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 
вакытын туктатып тору 
мөмкинлеге каралмаган

210-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 19 ст. 1 
өлеше



мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан 
тапшырылырга 
тиешле муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү 
өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган 
хезмәтләр, аларны 
алу ысуллары, шул 
исәптән электрон 
формада, аларны 
тапшыру тәртибе 
нигезендә кирәкле 
документларның 
тулы исемлеге
2.6. Дәүләт 
органнары, җирле 
үзидарә органнары 
һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим 
итәргә хокуклы 
башка оешмалар 
карамагында булган 
һәм муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен 
норматив хокукый 
актлар нигезендә 
кирәкле 
документларның 
тулы исемлеге, 
шулай ук аларны алу
ысуллары, шул 
исәптән электрон 
формада, аларны 
тапшыру тәртибе; 
дәүләт органы, 
җирле үзидарә 
органы яисә әлеге 
документлар 
карамагында булган 
оешма

Мөрәҗәгать (шәхси кабул 
иткәндә яки телефон аша, 
электрон документ 
формасында Чистай 
муниципаль районының 
рәсми сайты аша, 
факсимиль язмача 
мөрәҗәгать). 

2.7. Норматив 
хокукый актларда 
каралган очракларда

Шәхси кабул итү вакытында 
граждан күрсәтә: 



муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен таләп 
ителгән һәм 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүче башкарма 
хакимият органы 
тарафыннан гамәлгә
ашырыла торган 
дәүләт хакимияте 
(җирле үзидарә) 
органнары һәм 
аларның структур 
бүлекчәләре 
Исемлеге
2.8. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле 
документларны 
кабул итүдән баш 
тарту өчен 
нигезләрнең тулы 
исемлеге

- шәхесне раслаучы 
документ;

2.9. Муниципаль 
хезмәт күрсәтүне 
туктатып тору яки 
бирүдән баш тарту 
өчен нигезләрнең 
тулы исемлеге

- юридик зат вәкиле 
вәкаләтләрен раслаучы 
документлар.

2.10. Муниципаль 
хезмәт күрсәтүләр 
өчен алына торган 
дәүләт пошлинасы 
яисә башка түләү 
алу тәртибе, күләме 
һәм нигезләре, шул 
исәптән мондый 
түләү күләмен 
исәпләү методикасы 
турында 
мәгълүматны да 
кертеп

Муниципаль хезмәт алу өчен
гариза бланкын гариза 
бирүче Башкарма комитетка,
КФҮкә шәхси мөрәҗәгать 
иткәндә ала.

125-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 15 ст. 3 
өлеше; 

2.11. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле һәм 

 Гариза бланкларының 
электрон формалары 
Башкарма комитетның рәсми

210-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 8 ст. 1 



мәҗбүри булган 
хезмәт күрсәтүләр 
өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул 
исәптән мондый 
түләү күләмен 
исәпләү методикасы 
турында 
мәгълүматны да 
кертеп

сайтында, Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
Порталында, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
(функцияләр) бердәм 
порталында урнаштырылган.

өлеше

2.12. Муниципаль 
хезмәт күрсәтү 
турында сорау 
биргәндә һәм 
мондый хезмәт 
күрсәтү нәтиҗәләрен
алганда чиратның 
максималь вакыты

Гариза һәм кушып бирелә 
торган документлар гариза 
бирүче тарафыннан кәгазьдә
түбәндәге ысулларның берсе
итеп тапшырыла 
(җибәрелә) :

125-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 15 ст. 3 
өлеше; 

2.13. Мөрәҗәгать 
итүченең 
муниципаль хезмәт 
күрсәтү турында 
соравын, шул 
исәптән электрон 
формада да теркәү 
вакыты

шәхсән (мөрәҗәгать итүче 
исеменнән гамәлдә булган 
зат ышаныч кәгазе 
нигезендә);

210-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның 8 ст. 1 
өлеше

2.14. Муниципаль 
хезмәт күрсәтелә 
торган биналарга, 
гариза бирүчеләрне 
көтү һәм кабул итү 
урынына, шул 
исәптән әлеге 
объектларның 
инвалидлар өчен 
үтемлелеген тәэмин 
итүгә, инвалидларны
социаль яклау 
турында Россия 
Федерациясе 
законнары 
нигезендә, мондый 
хезмәтләр күрсәтү 

почта аша җибәрү.



тәртибе турында 
визуаль, текст һәм 
мультимедияле 
мәгълүмат 
урнаштыру һәм 
рәсмиләштерүгә 
таләпләр
2.15. Муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин 
булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре, шул 
исәптән муниципаль 
хезмәт күрсәткәндә 
мөрәҗәгать 
итүченең вазыйфаи 
затлар белән үзара 
хезмәттәшлеге һәм 
аларның 
дәвамлылыгы, 
дәүләт һәм 
муниципаль 
хезмәтләр 
күрсәтүнең 
күпфункцияле 
үзәгендә 
Муниципаль хезмәт 
алу мөмкинлеге, 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең барышы 
турында мәгълүмат 
алу мөмкинлеге, шул
исәптән мәгълүмати-
коммуникацион 
технологияләр 
куллану белән дә

Гариза һәм документлар 
шулай ук мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан гади электрон 
документ рәвешендә, гомуми
файдаланудагы мәгълүмат-
телекоммуникация 
челтәрләре аша, шул 
исәптән «Интернет» 
мәгълүмат-
телекоммуникация челтәре, 
Башкарма комитет сайты, 
Татарстан Республикасы 
дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр Порталы, дәүләт 
һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм 
порталы аша да тапшырыла 
(җибәрелә) ) 

эш башкару 
кагыйдәләренең 
16.1 пункты



3.  Административ  процедураларның  составы,  эзлеклелеге  һәм  үтәү  сроклары,
аларны  үтәү  тәртибенә  карата  таләпләр,  шул  исәптән  электрон  формада
административ  процедураларны  башкару  үзенчәлекләре,  шулай  ук  дәүләт  һәм
муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең  күпфункцияле  үзәкләрендә  административ
процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау
3.1.1.  Архив  документларының урнашу урыны мәсьәләләре буенча  муниципаль
хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1)  гариза  бирүчегә  консультация  бирү,  гаризаны  тутырганда/  төзегәндә  ярдәм
күрсәтү;
2) гариза кабул итү һәм теркәү;
3) архив документларын кайда урнаштыру мәсьәләләре буенча мәгълүмат җыю;
 4) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү.
3.1.2.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтү  буенча  гамәлләр  блок-схемасы  2  нче
кушымтада күрсәтелгән.
3.2. Гариза бирүчегә консультацияләр бирү, гаризаны тутырганда ярдәм күрсәтү/
төзү
Мөрәҗәгать  итүче  бүлеккә  шәхсән,  телефон  һәм/яки  язмача,  шул  исәптән
электрон почта аша, алу өчен консультацияләр алу тәртибе турында муниципаль
хезмәт күрсәтү.
Бүлек  башлыгы  мөрәҗәгать  итүчегә  консультация  бирүне,  шул  исәптән
муниципаль  хезмәт  алу  өчен  кирәкле  документларның  составы,  формасы  һәм
эчтәлеге буенча алып бара һәм кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм
күрсәтә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең консультациясе.
3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү
3.3.1. Мөрәҗәгать итүче (аның вәкиле) шәхсән яисә КФҮ аша кәгазьдә, Башкарма
комитетның рәсми сайты аша электрон рәвештә, Татарстан Республикасы дәүләт
һәм  муниципаль  хезмәтләр  Порталы,  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр
(функцияләр) Бердәм порталы яки почта аша почта аша гариза бирә (җибәрә).
Муниципаль  хезмәт  күрсәтү  турындагы  гариза  электрон  формада  бүлеккә
электрон  почта  яки  Башкарма  комитетның  Интернет-кабул  итү  бүлмәсе  аша
җибәрелә.  Электрон  формада  килгән  гаризаны  теркәү  билгеләнгән  тәртиптә
башкарыла.
1.3.2. Бүлек җитәкчесе гариза яза.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  мөрәҗәгать  итүчегә
мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: теркәлгән гариза.
4.4. Архив документларын кайда урнаштыру мәсьәләләре буенча мәгълүмат җыю
3.4.1. Бүлек Башлыгы:
архивта Документлар булуны тикшерә;
кирәкле документлар булмаган очракта архивта кирәкле мәгълүматлар базалары
буенча документларның урнашу урынын эзләүне гамәлгә ашыра;
бу очракта билгеләү кирәклеге өстәмә мәгълүмат нче мөрәҗәгать итүченең ясый
запрос мөрәҗәгать итүчегә;
документлар язма формада (факс буенча), электрон хәбәр рәвешендә, кабул итү
вакытында гариза бирүчегә телдән хәбәр рәвешендә яисә телефон аша документ
кайда булуы турында кирәкле белешмәләр хәбәр итә;



мөрәҗәгать  итүчегә  архив  белешмәсе  (архив  өземтәләре,  архив  документлары
күчермәләре)  бирү  турында  гариза  (язма  рәвештә  яки  электрон  документ
формасында) тутырырга тәкъдим итә.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  мөрәҗәгать  итү  көнендә
гамәлгә ашырыла.
Процедураларның  нәтиҗәсе:  Документлар  урнашу  урыны  буенча  мөрәҗәгать
итүченең консультациясе.
3.5. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү
1.5.1.  Мөрәҗәгать итүче КФҮкә муниципаль хезмәт алу өчен, КФҮнең читтән торып
эш урыны мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
4.2.  КФҮ  аша  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  КФҮ  эше  регламенты  нигезендә
билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 
3.5.3.  КФҮТӘН  муниципаль  хезмәт  алуга  документлар  кергәндә  процедуралар
әлеге Регламентның 3.4 пункты нигезендә гамәлгә ашырыла. Нәтиҗә алу ысулы
белән мөрәҗәгать итүче тарафыннан «КФҮ аша» күрсәтелгән очракта, муниципаль
хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә.
3.6. Төзәтү техник хаталар 
Муниципаль  хезмәт  нәтиҗәсе-консультация,  техник  хаталарны  төзәтү  гамәлгә
ашырылмый.

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары
4.1.  Муниципаль хезмәт  күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
түбәндәгеләрне үз эченә ала: гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын
ачыклау  һәм  бетерү,  шикаятьләрне  карау,  муниципаль  хезмәт  күрсәтү
процедураларының  үтәлешен  тикшерү,  җирле  үзидарә  органы  вазыйфаи
затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып
тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;
билгеләнгән тәртиптә эш алып баруны тикшерүне үткәрү;
билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен
тикшерү.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең ярты еллык
яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш була. Планлы
тикшерүләр  барышында  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  белән  бәйле  барлык
мәсьәләләр  карала  (комплекслы  тикшерүләр).  Мөрәҗәгать  итүченең  конкрет
мөрәҗәгате буенча планнан тыш тикшерүләр үткәрелә.
4.2.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтү  буенча  административ  процедуралар  белән
билгеләнгән  гамәлләр  тәртибен  үтәүне  агымдагы  контрольдә  тоту  Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  бүлекләре
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
4.3.  Агымдагы  контрольне  гамәлгә  ашыручы  вазыйфаи затлар  исемлеге җирле
үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында
нигезләмәләр белән билгеләнә.
Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу
очраклары  ачыкланган  очракта,  гаепле  затлар  Россия  Федерациясе  законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
4.4.Бүлек башлыгы әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
процедураларны вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылык тота. 
4.5.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтүне  гражданнар,  аларның  берләшмәләре  һәм
оешмалары  ягыннан  контрольдә  тоту  Муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә  Чистай



муниципаль  районы Башкарма  Комитеты  эшчәнлегенең  ачыклыгы,  муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм
муниципаль хезмәт күрсәтү процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка
кадәр карап тикшерү мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.

5.   Муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органнарның,  шулай  ук  аларның  вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе

5.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмавына),  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның
вазыйфаи  затына  яисә  муниципаль  хезмәткәрнең  судка  кадәр  (судтан  тыш)
тәртиптә  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаять  белдерү
хокукына ия.
Мөрәҗәгать  итүче  шикаять  белән  шул  исәптән  түбәндәге  очракларда  да
мөрәҗәгать итә ала:
1) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамә, 27.07.2010 ел,
№ 210-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән гарызнамәне теркәү
вакытын бозу;
2)  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  күп  функцияле  үзәк,  күпфункцияле  үзәк
хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу,
аңа  шикаять  белдерелә  торган  күп  функцияле  үзәккә,  карарларга  һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль
хезмәтләр  күрсәтү  функциясе  йөкләнсә,  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан
карарларга  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  судка  кадәр  (судтан  тыш)
шикаять белдерү мөмкин;
3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясенең
норматив  хокукый  актлары,  Россия  Федерациясе  субъектларының  норматив
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган документларны
яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру таләбе;
4)  Россия  Федерациясе  норматив  хокукый  актлары,  Татарстан  Республикасы
норматив  хокукый  актлары,  муниципаль  хокукый  актлар,  муниципаль  хезмәт
күрсәтү  өчен  әлеге  Административ  регламент  белән  каралган  документларны
мөрәҗәгать итүченең кабул итүдән баш тарту;
5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка  норматив  хокукый  актлары,  Татарстан  Республикасының  законнар  һәм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган
очракта  муниципаль  хезмәт  күрсәтүдән  баш  тарту.  Күрсәтелгән  очракта
мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  күп  функцияле  үзәкнең  карарларына  һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  судка  кадәр  шикаять  бирү  (судтан  тыш),
күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренә  шикаять  бирү  тиешле  муниципаль  хезмәтләр
күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;
6)  муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә  мөрәҗәгать  итүчедән  Россия  Федерациясе
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары,
муниципаль хокукый актлар белән күздә тотылмаган түләү алу;



Приложение №2

Блок-схема последовательности действий
по предоставлению муниципальной услуги

                                                                                                     



 Приложение № 3

Список удаленных рабочих мест и график приема документов

№ 
п/п

Место расположения
удаленного рабочего

места

Обслуживаемые населенные
пункты

График приема
документов

1. с. Чистопольские 
Выселки, 
ул. Чапаева, д.89а 

вторник- 
с 9.00 до 12.00 

2. с. Каргали, 
ул. Чапаева, д. 10 

д. Михайловка среда – 
с 9.00 до 12.00 

3. п. Юлдуз
ул. Центральная, д.1а

с. Булдырь, с. Змеёво четверг – 
с 9.00 до 12.00 

4. п. Луч, 
ул. Победы, д.16

д. Белая Гора пятница – 
с 9.00 до 12.00 

                                                                                                                 



         Приложение 
 (справочное) 

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги по
консультированию по вопросам местонахождения архивных документов

и осуществляющих контроль ее исполнения

Архивный  отдел  Исполкома Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Начальник отдела: 
Юсупова Лилия Камиловна

(8-84342)
5-06-05

Е-mail:Lilya.Yusupova@tatar.ru

Ведущий специалист отдела:
Сайфулина Динара Рамилевна

(8-84342)
5-06-05

Ведущий специалист отдела:
Исхакова Аделя Альбертовна

(8-84342)
    5-06-05

Исполнительный комитет
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного комитета: 
Хасанов Эдуард Рустамович

(8-84342)
5-10-84

   5-43-53

Е-mail:Eduard.Hasanov@tatar.ru

Управляющий делами исполнительного 
комитета: 
Заглядова Ольга Валентиновна

(8-84342)
   5-20-51

E-mail:Olga.Zaglyadova@tatar.ru

Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы 



Башкарма комитет җитәкчесенең
2019 елның 13 июне карарына

5 нче кушымта

Юридик затларга архив эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтү турында административ регламент

Эш башкаруда документлар оештыру

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Регламент архивлар эшендә юридик затлар вәкилләренә методик һәм 
практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтү стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – 
муниципаль хезмәт күрсәтү) :
Россия Федерациясе Архив фонды составына документларны (кыйммәтләргә 
экспертиза ясау) сайлап алу һәм аларны муниципаль архивка тапшыру өчен 
әзерләү;
даими саклау һәм шәхси состав буенча эшләрне тәртипкә салу (формалаштыру, 
рәсмиләштерү һәм тасвирлау) ;
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе коллегиясе утырышы 
узды.;
эш башкару һәм архив эше мәсьәләләре буенча норматив документлар әзерләү 
(эшләр кагыйдәләре, инструкцияләре, үрнәк һәм индивидуаль 
номенклатуралары);
юридик затларның эш башкару, архив һәм эксперт хезмәтләре-комплектлау 
чыганаклары эшен камилләштерү;
күрсәтелгән хезмәтләр хезмәткәрләренең һөнәри квалификациясен күтәрү 
(семинарлар оештыру һәм үткәрү).
1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: юридик затлар - муниципаль архивны 
комплектлау чыганаклары (алга таба-мөрәҗәгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмәт Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты (Алга 
таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә.
Муниципаль хезмәт башкаручы – Башкарма комитетның архив бүлеге (алга таба – 
бүлек).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Чистай шәһәре, Бебель урамы, 129 
нчы йорт 
Бүлекнең урнашу урыны: Чистай шәһәре, К. Маркс урамы, 46 нчы йорт 
Башкарма комитетның эш графигы: шимбә һәм якшәмбе көннәреннән кала, 
дүшәмбе-җомга 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 сәгатькә 
кадәр
        Гаризалар кабул итү графигы: сишәмбе-8.00 дән 12.00 гә кадәр.
        Бүлекнең эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән кала көн саен, 
дүшәмбе-җомга 8.00 дән 17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
1.3.2. Бүлекнең белешмә телефоны: (8-84342) 5-06-05
1.3.3. Башкарма комитетның рәсми сайты адресы « " Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре): 
http://www.chistay@tatar.ru.



1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмәт күрсәтү турында
мәгълүмат стендлары аша, гариза бирүчеләр белән эшләү өчен;
2) "Интернет" челтәре аша»:
Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www.chistay@tatar.ru);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында 
(http://www.gosuslugi.ru/);
3) Башкарма комитетка телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча);
4) Башкарма комитетка язмача (шул исәптән электрон документ формасында) 
мөрәҗәгать иткәндә.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Башкарма 
комитетның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма 
комитет биналарында бүлек белгече тарафыннан урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә:
Чит ил рәсми документларын легальләштерүне гамәлдән чыгара торган конвенция
(Гаагада 19561 елның 5 октябрендә төзелгән; Россия өчен 31.05.1992 үз көченә 
кергән) (халыкара килешүләр бюллетене, 1993, № 6);
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-
131-ФЗ номерлы Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2003, № 40, 3822 ст.));
«Россия Федерациясендә Архив эше турында " 2004 елның 22 октябрендәге 125-
ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-125-ФЗ номерлы Федераль закон) 
(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2004, № 43, 4169 ст.));
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2010, № 31, 4179 ст.)); 
«Россия Федерациясе территориясеннән читкә чыгарылырга тиешле Россия 
рәсми документларында апостильне урнаштыру турында " 2015 елның 28 
ноябрендәге 330-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-330-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 48 (I өлеш), 
6696 ст.); 
«Дәүләт идарәсе системасын камилләштерүнең төп юнәлешләре турында " 
Россия Федерациясе Президентының 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы Указы 
(алга таба-601 номерлы Указ) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2012, №
19, 2338 ст.));
«Федераль башкарма хакимият органнарында эш башкару кагыйдәләрен раслау 
турында» 2009 елның 15 июнендәге 477 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карары (алга таба – эш башкару Кагыйдәләре) (Россия газетасы, 2009, 24 июнь, 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (Россия газетасы);
Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының 2007 елның 18 гыйнварындагы 
19 номерлы боерыгы (алга таба – эш кагыйдәләре) белән расланган Россия 
Федерациясе Архив фонды документларын һәм дәүләт һәм муниципаль 
архивларда, музейларда һәм китапханәләрдә, Россия Фәннәр академиясе 
оешмаларында саклауны, комплектлаштыруны, исәпкә алуны һәм алардан 
файдалануны оештыру кагыйдәләре (федераль башкарма хакимият 
органнарының норматив актлары бюллетене, 14.05.2007, № 20, кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып));



Россия Мәдәният министрлыгының «Россия һәм чит ил гражданнарының, шулай 
ук гражданлыксыз затларның законлы хокукларын һәм ирекләрен гамәлгә 
ашыруга бәйле гарызнамәләрен үтәүне оештыру, билгеләнгән тәртиптә чит ил 
дәүләтләренә җибәрелә торган архив белешмәләрен рәсмиләштерүне оештыру 
«дәүләт хезмәте күрсәтү буенча Федераль архив агентлыгының административ 
регламентын раслау турында» 2012 елның 31 маендагы 566 номерлы боерыгы 
(алга таба – 566 номерлы боерык) (федераль башкарма хакимият органнарының 
норматив актлары бюллетене, 2013, № 11); 
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, 2004, 03 август, 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып));
«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына архив эше өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт 
вәкаләтләрен бирү турында» 2007 елның 24 декабрендәге 63-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы (алга таба – 2007 елның 63-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, 2007 елның 25 
декабре, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән);
«Татарстан Республикасында архив эше турында " 2017 елның 20 июлендәге 63-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба - 2017 елның 63-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы законнары 
җыелышы», 25.07.2017, Т 55( I өлеш), 2016 ст.);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләр
төзелгәнче, берләшкәнче, бүленгәнче яисә аларның статусы үзгәргәнче барлыкка 
килгән һәм Татарстан Республикасы муниципаль архивларында саклана торган 
архив документларын исәпкә алуны тәэмин итү турында " 2007 ел, 28 май, 203 нче
карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 203 нче 
карары) (Татарстан Республикасы, 2007, 25 декабрь, кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып) белән);
          Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасының Архив эше буенча Дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2016 елның 
9 августындагы 541 номерлы карары (алга таба - Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 541 номерлы карары) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып, Татарстан Республикасы законнары җыелышы, 2016, № 13, 0384 ст., 0384);
         Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитетының 2017 
елның 30 сентябрендәге 125-од номерлы боерыгы белән «Татарстан 
Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты тарафыннан архив 
белешмәләрендә апостиль кую буенча» Татарстан Республикасы Дәүләт архивы " 
дәүләт бюджет учреждениесе, Татарстан Республикасында муниципаль 
архивларда, башка органнар һәм оешмалар тарафыннан әзерләнгән архив 
белешмәләрендә һәм архив күчермәләрендә апостил кую буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында, Татарстан Республикасы
территориясендә урнашкан» (Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталы pravo.tatarstan.ru, 2017, 24 октябрь);
         Чистай муниципаль районы Уставы;
          Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга 
таба – Башкарма комитет турында Нигезләмә);
Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге турында 
Нигезләмәсе (алга таба – бүлек турында Нигезләмә) 15.02.2006 ел, № 64 карары 
белән расланган);
Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре.



1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
комплектлаштыру чыганагы-Россия Федерациясе Архив фонды документлары 
барлыкка килә торган юридик зат;
эшләр номенклатурасы-оешмада җитештерелә торган эшләр исемлегенең 
(атамаларының) системалаштырылган исемлеге, аларны билгеләнгән тәртиптә 
рәсмиләштергән саклау срокларын күрсәтеп;
опись – архив белешмәсе, билгеләнгән ачу өчен составы һәм эчтәлеге берәмлек 
саклау/берәмлек исәпкә алу, беркетү, аларның внутрифоновой системалаштыру 
һәм исәпкә алу;
Архив турында нигезләмә-Оешма архивы эшчәнлеген регламентлаштыручы 
документ: бурычлар, функцияләре, хокук, җаваплылык;
эксперт комиссиясе турында нигезләмә-оешманың даими гамәлдәге эксперт 
комиссиясе эшчәнлеген регламентлаучы документ: бурычлар, функцияләр, хокук, 
җаваплылык;



1. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Муниципаль хезмәт күрсәтү 
стандартына таләпләр исеме

Стандартка таләпләр эчтәлеге Муниципаль хезмәт яисә 
таләпне билгеләүче 
норматив акт

чч. Федераль законның 4 ст. 
3, 5 

Юридик затларга архивлар эшендә методик һәм 
практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда 
документлар оештыру

2.1. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү исеме

Чистай муниципаль районы башкарма комитеты. 
Муниципаль хезмәт башкаручы-Башкарма 
комитетның архив бүлеге.

№ 125-ФЗ; 

2.2. Турыдан-туры 
муниципаль хезмәт күрсәтүче 
башкарма хакимиятнең 
муниципаль органы исеме

Эш башкару һәм архив эше мәсьәләләре буенча 
норматив документлар дәүләт архивының ЭПМКЫН 
килештерүгә әзерлек: архив һәм эксперт комиссиясе 
турында нигезләмәләр, эш башкару буенча 
инструкция, эш номенклатурасы (алга таба – 
норматив документлар), шәхси состав буенча эш 
тасвирламаларын раслау (Килештерү).

2.3. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы

п. 4.8. 4.9. Эш кагыйдәләре

2.4. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү вакыты

Архив эшендә һәм мәсьәләләрдә эш башкаруда 
документлар оештыру буенча күрсәтелгән методик 
һәм практик ярдәм:

Федераль законның 4 ст 5 
өлеше

2.5. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен, шулай ук 
мөрәҗәгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле 
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәтләр 
күрсәтү өчен законнар һәм 
башка норматив хокукый 
актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге

- архив документлары кыйммәтләренә экспертиза;  № 125-ФЗ; 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм 
мөрәҗәгать итүче 
тапшырырга хокуклы башка 
оешмалар карамагында булган
муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен законнар яисә башка 
норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге

- даими, вакытлыча (10 елдан артык) архив 
документларын саклау һәм шәхси состав буенча 
тәртипкә салу; 

2.7. Норматив хокукый 
актларда каралган очракларда 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен таләп ителгән һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтүче 
башкарма хакимият органы 
тарафыннан гамәлгә ашырыла
торган җирле үзидарә 
органнары һәм аларның 
структур бүлекчәләре 

- Россия Федерациясе Архив фонды документларын 
муниципаль архивка тапшыру өчен әзерләү;

Бүлек турында нигезләмә



Исемлеге

2.8. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән 
баш тарту өчен нигезләрнең 
тулы исемлеге

- архив документларын исәпкә алуны алып бару;

2.9. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүне туктатып тору яки 
бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге

- архив документларын куллану; 125-ФЗ номерлы Федераль 
законның 4 ст. 3 өлеше; 

2.10. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүләр өчен алына торган
дәүләт пошлинасы яисә башка
түләү алу тәртибе, күләме һәм
нигезләре, шул исәптән 
мондый түләү күләмен 
исәпләү методикасы турында 
мәгълүматны да кертеп

- эш башкаруда эшләрне формалаштыру; п. 4.8. 4.9. Эш кагыйдәләре

2.11. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул исәптән 
мондый түләү күләмен 
исәпләү методикасы турында 
мәгълүматны да кертеп

- эшне оештыруның структур бүлекчәләре 
тарафыннан архивка тапшыру; 

ч. 3, 5 ст. 4 Федераль 
законның

2.12. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү турында сорау 
биргәндә һәм мондый хезмәт 
күрсәтү нәтиҗәләрен алганда 
чиратның максималь вакыты

- архив һәм эш башкару хезмәтләре 
хезмәткәрләренең һөнәри квалификациясен күтәрү 
максатларында семинарлар үткәрү

 № 125-ФЗ; 

2.13. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү турында мөрәҗәгать 
итүченең соравын теркәү 
вакыты

Мөрәҗәгать итүчегә чыкмыйча гына – 3 көн гамәлгә 
ашырыла торган методик һәм гамәли ярдәм ;

2.14. Муниципаль хезмәт 
күрсәтелә торган биналарга 
таләпләр

мөрәҗәгать итүчегә - 2 көн бару белән гамәлгә 
ашырыла торган методик һәм гамәли ярдәм, чыгу 
көннәре гариза бирүче белән килештерелә;

п. 4.8. 4.9. Эш кагыйдәләре

2.15. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре

семинарларны оештыру һәм үткәрү-16 Көн, 
семинарны үткәрү датасы гариза бирүче белән 
килешә



3. Административ процедураларның (гамәлләр) составы, эзлеклелеге һәм башкару
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада
административ  процедураларны  (гамәлләр)  башкару  үзенчәлекләре,  шулай  ук
күпфункцияле үзәкләрдә административ процедураларны башкару үзенчәлекләре

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау

3.1.1. юридик затларга архивлар эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш
башкаруда  документлар  оештыру  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  түбәндәге
процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү;
2) гариза кабул итү һәм теркәү;
3)  юридик затларга архивлар эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш
башкаруда документлар оештыру 
4) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү.
3.1.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гамәлләр блок-схемасы 1 нче кушымтада
күрсәтелгән.

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү

Мөрәҗәгать итүче бүлеккә шәхсән, телефон аша һәм язмача, шул исәптән электрон
почта  аша,  муниципаль  хезмәт  алу  тәртибе  турында  консультацияләр  алу  өчен
мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Бүлек белгече мөрәҗәгать  итүчегә  консультация  бирүне,  шул исәптән муниципаль
хезмәт алу өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм эчтәлеге буенча
алып бара һәм кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  Процедура  мөрәҗәгать  итү  көнендә  гамәлгә
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең консультациясе.

3.3. Юридик затларга архивлар эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш
башкаруда документлар оештыру

3.3.1.  Мөрәҗәгать  итүче  (аның  вәкиле)  шәхсән  кәгазьдә,  Татарстан  Республикасы
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша электрон рәвештә яисә почта аша
гариза бирә (җибәрә). 
1.3.2. Электрон формада гариза җибәргәндә, Интернет-кабул итү бүлмәсе аша кергән
гражданнар  мөрәҗәгатьләре  белән  эшләү  өчен  җавап  бирүче  Башкарма  комитет
белгече кергән гаризаны теркәп, электрон рәвештә бүлеккә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гарызнамә кергән вакыттан бер көн
эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән теркәлгән гариза.
1.3.3. Бүлек белгече, гаризалар кабул итү алып баручы, :
гаризалар кабул итү;
гариза теркәү журналында;



гаризаны әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән гаризаны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр булу турында тикшерә.
 Әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән гаризаны кабул итүдән баш тарту
өчен нигезләр булмаганда, бүлек белгече:
 гариза  биргәндә гариза  бирүче үзе  мөрәҗәгать  итүчегә  бирелгән  номер турында
хәбәр итә;
гариза  җибәргәндә  гариза  бирүче  электрон  формада  мөрәҗәгать  итүчегә  кергән
номерга бирелгән гаризаны кабул итү датасы турында электрон формада хәбәр итә.
Әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган гаризаны кабул итүдән баш тарту өчен
нигез  булган  очракта,  бүлек  белгече  мөрәҗәгать  итүчегә  ачыкланган
җитешсезлекләрне  карап  тотуны  язмача  аңлату  белән  гариза  теркәү  өчен
каршылыклар булуы турында хәбәр итә. 
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  гариза  (мөрәҗәгать  итүченең
мөрәҗәгате) кергәннән соң 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза, гариза
бирүчегә кире кайтарылган.

4.4.  Мөрәҗәгать  итүчегә  чыкмыйча  гына  гамәлгә  ашырыла  торган  методик  һәм
гамәли ярдәм.
3.4.1. Гариза бирүченең мөрәҗәгатендә бүлек белгече: 
архив,  эксперт  комиссиясе  һәм  оешманың  эш  башкару  хезмәте  эшен  оештыру;
норматив документлар проектларын төзүне; архив документларының кыйммәтләренә
экспертиза үткәрүне, тәртипкә салуны гамәлгә ашыра; 
мөрәҗәгать итүче тарафыннан Норматив документлар проектларын, документларны
саклау  торышы  турында  белешмәләр  тапшыру  датасын  билгели-бу  елның  1
декабренә муниципаль архивны комплектлау чыганакында.
Мөрәҗәгать  итүченең  язма  рәвештә  норматив  актлар  һәм  методик  кулланмалар
туплавын җибәрә, гариза бирүче тарафыннан Норматив документлар проектларын
тапшыру  датасы,  тасвирламалары,  документларны  саклау  торышы  турында
белешмәләр тапшыру датасы турында язмача яки телефон аша агымдагы елның 1
декабренә муниципаль архивны комплектлау чыганакында сакланучы мәгълүматлар
хәбәр итә.
Әлеге пункт  белән билгеләнә  торган  процедуралар  гариза  кергәннән соң  бер көн
эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә мөрәҗәгать итүче соравы буенча
тәкъдим ителгән норматив актлар һәм методик кулланмалар.
1.4.2. Мөрәҗәгать итүче (аның вәкиле) шәхсән кәгазьдә, электрон рәвештә Татарстан
Республикасы  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  Порталы  аша  йә  почта  аша
норматив  документлар  проектларын  тапшыра  (җибәрә),  бүлеккә  3.4.1  пункты
нигезендә билгеләнгән документларны язып бирә (җибәрә). Регламент вакыты. 
1.4.3. Белгеч карый: 
архив  һәм  эксперт  комиссиясе  турындагы  нигезләмәнең  типлаштырылган
нигезләмәләре нигезендә;
эш башкару буенча инструкциянең билгеләнгән таләпләре нигезендә;
оешманың  эш  номенклатурасын:  составның  дөреслеген,  составы  тулылыгын  һәм
расланган  исемлекнең  аңа  кертелгән  эшләр  һәм  саклау  сроклары  исемлеген
тикшерә;



Тасвирламалар:  тасвирлауны,  сүз  алды,  еллык  бүлекләрне  һәм  эшләрнең
башламнарын, составның тулылыгын (эшләрнең номенклатурасы нигезендә) һәм эш
елъязмасына кертелгән саклау срокларының туры килүен тикшерә; 
Агымдагы  елның  1  гыйнварына  муниципаль  архивны  туплау  чыганакларында
документларны саклау торышы турында белешмәләр. 
Хаталарны  ачыклаганда  аларны  бетерү  буенча  киңәшләр  бирә,  документлар
проектларын эшләп бетерү вакытын килештерә.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның  нәтиҗәсе:  хаталарны  бетерү  буенча  тәкъдимнәр,  Норматив
документлар проектларын тапшыру датасын билгеләү,  аларны эшләп бетергәннән
һәм мөрәҗәгать итүченең эксперт комиссиясе килештергәннән соң тасвирлау. 
4.4.  Мөрәҗәгать  итүче  (аның  вәкиле)  шәхсән  яисә  почта  аша заказлы почта  аша
заказлы  җибәрү  белән  оешманың  эксперт  комиссиясе  белән  килештерелгән
норматив документлар проектларын кәгазь чыганакта тапшыра (җибәрә). Регламент
вакыты . 
1.4.5. Бүлек белгече: 
тәкъдим  ителгән  документларның  составы  тулылыгын  һәм  бизәлеш  сыйфатын
тикшерә;
бүлек начальнигына язылу өчен муниципаль архив бәяләмәсен Дәүләт архивының
Архив  эше  буенча  Дәүләт  комитеты  тарафыннан  норматив  документлар,
тасвирламалар белән карау өчен тапшыра;
Татарстан  Республикасының  Архив  эше  буенча  Дәүләт  комитеты  норматив
документларны муниципаль архив бәяләмәсе белән тасвирлый.   
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе:  Архив  эше буенча  Дәүләт комитеты ЭПМК каравына
юнәлдерелгән  норматив  документлар,  Муниципаль  архив  бәяләмәләре  белән
тасвирламалар .
1.4.6.  Бүлек  белгече  каралган  норматив  документлар  һәм  тасвирламалар
кертелгәннән  соң  Дәүләт  архивының  ЭПМК  кабул  ителгән  карары  турында
мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итә.
Мөрәҗәгать  итүченең  вәкилен  шәхсән  тапшыра  яки  гариза  бирүчегә  почта  аша
Норматив документлар һәм тасвирлар җибәрә. 
Татарстан  Республикасының  Архив  эше  буенча  Дәүләт  комитеты  норматив
документларны  раслау  (килештерү)  һәм  документларга  тасвирламаларны  раслау
(килештерү)  вакытында Архив эше буенча Дәүләт комитеты ЭПМКНЫҢ баш тарту
сәбәпләре язма күрсәтмәсен бирә.
Әлеге пункт  белән билгеләнә  торган  процедуралар  Норматив  документлар  кергән
вакыттан алып бер көн эчендә Дәүләт архивының ЭПМК карары белән тасвирлана .
Процедураларның  нәтиҗәсе:  дәүләт  архивының  норматив  документлар  һәм
тасвирламаларны карау нәтиҗәләре турында мөрәҗәгать итү.  

3.5. Мөрәҗәгать итүчегә барып башкарыла торган методик һәм практик ярдәм
1.5.1.  Мөрәҗәгать  итүчегә  килү бүлеге белгече архив  һәм оешманың эш башкару
хезмәте  эшен  көйләүче  норматив  документлар  составын,  архив  документларына
фәнни-белешмә аппаратының торышын өйрәнә.



Тикшерү  нәтиҗәләре  буенча  түбәндәге  мәсьәләләр  буенча  консультация  бирүне
гамәлгә ашыра: архив һәм оешманың эш башкару хезмәте эшен оештыру; норматив
документлар  проектларын,  тасвирламаларны,  эшләрнең озак  вакытлы  сакланышы
сроклары тасвирламаларын төзү.
Документлар  булмаган  яисә  дөрес  рәсмиләштермәгән  очракта,  аларны
рәсмиләштерү  тәртибен  күрсәтә,  гариза  бирүче  тарафыннан  муниципаль  архивка
Норматив документлар проектларын, тасвирламаларны тапшыру датасын билгели.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә
килеп җиткәннән соң өч сәгать эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: архив һәм оешманың эш башкару хезмәте эшен җайга
салучы норматив документлар һәм архив документларына фәнни-белешмә аппараты
рәсмиләштерүдә методик һәм гамәли ярдәм, аларны муниципаль архивка тапшыру
срокларын билгеләү.
4.2. Бүлек белгече Оешма архивы бинасын карый.      
Архив  документларын  саклау  шартларын  бозу  очраклары  ачыкланган  очракта,
саклауның  оптималь  шартларын  (архивны  урнаштыруга  һәм  җиһазландыруга,
температура-дымлылык,  саклау,  яктылык,  санитария-гигиена  режимнарына,  керү
режимына,  архивтагы  эшләрне  урнаштыру  тәртибенә  карата  таләпләр)  булдыру
буенча аңлатмалар бирә.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң 30 минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның  нәтиҗәсе:  оешманың  архив  документларын  саклауның  оптималь
шартларын булдыруда методик ярдәм. 
3.5.3. Бүлек белгече архив документларын исәпкә алу торышын өйрәнә. Ачыкланган
хокук бозулар очрагында бүлек белгече тәртипне аңлата:
оешманың структур бүлекчәләреннән архивка документлар кабул итү;

билгеләнгән  таләпләр  нигезендә  архив  документларын  исәпкә  алуны  алып  бару
(архив паспортын төзү; документлар керү һәм аларны теркәү кенәгәсен алып бару
һәм  эшләр  тасвирламасын,  оешмалар  һәм  гражданнарның  запросларын  теркәү
журналын алып бару);
Россия  Федерациясе  Архив  фонды  документларын  муниципаль  архивка  тапшыру
өчен әзерләү (архивта саклана торган документларның кыйммәтләренә экспертиза
ясау;  шәхси  состав  буенча  даими,  озак  вакытлы  документларның,  документлар,
аларны саклау вакыты чыкканнан соң юкка чыгаруга бәйле документлар бүлеп бирү
турында актлар төзү); 
эшләрне эзләү һәм аның нәтиҗәләрен рәсмиләштерү оешмалары;
архив яисә архивның штат хезмәткәре өчен җаваплы зат алмашканда эшләрне кабул
итү-тапшыру  (кабул  итү-тапшыру  актларын  төзү,  эшләрнең  булу  һәм  торышын
тикшерү һәм аның нәтиҗәләре буенча актлар рәсмиләштерү). 
Документлар  юклыгы  яки  дөрес  тутырылмаган  очракта,  рәсмиләштерү  тәртибен
күрсәтә:  аларны  саклау  вакыты  чыгу  белән  бәйле  документларны  юкка  чыгару,
эшләрнең булу һәм торышын тикшерү, җаваплы затны архив яисә архивның штат
хезмәткәре  алмаштырган  вакытта  эшләрне  кабул  итү-тапшыру  турындагы  актлар;
оешмада документларны саклау торышы-агымдагы елның 1 декабренә муниципаль
архивны комплектлау чыганакында саклана.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.



Процедураның нәтиҗәсе: исәп документларын рәсмиләштерүдә методик һәм практик
ярдәм.
4.4. Бүлек белгече архив документларын куллануны оештыруда методик һәм практик
ярдәм күрсәтә:
архив документларына керү мөмкинлеген җайга салучы федераль закон актлары һәм
норматив документлар исемлеген тәкъдим итә;
мөрәҗәгать  итүчегә  Россия  Федерациясе  законнарында  каралган  архив
документларыннан файдалануны чикләү очраклары турында хәбәр итә;
кулланучыларның архив документларына керү тәртибен, архив белешмәләрен, архив
өземтәләрен  һәм архив  документларының  күчермәләрен  төзү,  рәсмиләштерү  һәм
бирү  тәртибен,  тикшеренүчеләргә  документлар  бирү  тәртибен,  вакытлыча
файдалануга,  тикшеренүчеләргә  эшләрне  уку  залына  бирү  өчен  заказлар
рәсмиләштерү  тәртибен,  оешманың  структур  бүлекчәләренә  вакытлыча
файдалануга,  уку  залына  һәм  оешманың  эш  урыннарына  эшләрне  исәпкә  алу
кенәгәләрен алып бару тәртибен аңлата.
Архив  документлары  булмаган  яки  дөрес  рәсмиләштерелмәгән  очракта  архив
белешмәләре, архив өземтәләре һәм архив документлары күчермәләре үрнәкләрен,
бланклар-тикшеренүчеләрнең эшләрен уку залына бирү өчен заказлар үрнәкләрен,
оешманың  структур  бүлекчәләренә  вакытлыча  файдалану  өчен,  уку  залына  һәм
оешманың эш урыннарына эшләрне исәпкә алу кенәгәсен рәсмиләштерүдә практик
ярдәм күрсәтә.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер сәгать эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның  нәтиҗәсе:  мөрәҗәгать  итүчегә  архив  документларыннан
файдалануны  җайга  салучы  федераль  закон  актлары  һәм  норматив  документлар
исемлеге,  архив  белешмәләре  үрнәкләре,  архив  өземтәләре  һәм  архив
документлары күчермәләре, тикшеренүчеләргә эшләрне уку залына бирүгә заказлар
бирү,  оешманың структур  бүлекчәләренә  вакытлыча файдалану  өчен,  уку  залына
һәм  оешманың  эш  урыннарына  эшләрне  бирүне  исәпкә  алу  кенәгәсендәге
язмалардан файдалану.
1.5.5.  Бүлек  белгече  эш  башкаруда  документлар  оештыру  белән  таныша.
Билгеләнгән таләпләрдән тайпылышлар ачыкланган очракта тәртип аңлата:
эш башкаруда эшләрне формалаштыру;
эш  башкаруда  документлар  кыйммәтләренә  ел  саен  экспертиза  үткәрү  һәм  аның
нәтиҗәләрен рәсмиләштерү;
оешманың структур бүлекчәләре тарафыннан эш архивына тапшыру. 
Процедураны тәмамлаганнан соң конкрет үрнәктә тәртип күрсәтә:
эш  башкаруда  эшләр  номенклатурасы,  аларны  саклау  вакыты  чыкканнан  соң
документлар юкка чыгаруга бәйле рәвештә документлар бүлеп бирү турында актлар
нигезендә эшләрне формалаштыру;
эшләрне  әзерләгәндә  һәм  структур  бүлекчәләр  тарафыннан  оештыру  архивына
тапшырганда эшне рәсмиләштергәндә (ялгау яки яңадан күчерү, тышлау, битләрне
нумерацияләү, эшнең ышандыргыч язуын төзү) эшне рәсмиләштерү.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң өч сәгать 30 минут эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның  нәтиҗәсе:  эш  башкаруда  документлар  оештыруда  методик  һәм
практик  ярдәм,  аларны саклау срогы тәмамлануга  бәйле рәвештә документларны



юкка чыгару турында актлар үрнәкләре, архивка тапшыру өчен рәсмиләштерелгән
эш. 

3.6. Семинарны оештыру һәм үткәрү

3.6.1. Семинарны оештырганда бүлек белгече:
гариза  бирүче  белән  семинар  үткәрү  датасын  һәм  катнашучылар  составын
килештерә;
докладларның темасын һәм докладчыларның составын билгели;
ала  нче  докладчылар  раслау  катнашу  турында  һәм  алар  белән  килешә  темалар
аларның докладлары;
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза кергән вакыттан алып бер эш
көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе:  семинарның темасын,  үткәрү датасын,  докладчылар һәм
катнашучыларын билгеләү.
1.6.2. Бүлек Белгече:
семинарда катнашучылар исемлеген төзи һәм килештерә;
гариза  бирүче  белән  семинар  үткәрү  өчен  урын  һәм  бинаны,  кирәкле  җиһазлар
(утырту  урыннары,  Президиум  өчен  өстәлләр,  чыгыш  ясаучы  катнашучылар  өчен
трибуна һәм башка төр урыннар) карый.);
гариза бирүче белән семинар программасын эшли һәм килештерә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны тәмамлаганнан
соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның  нәтиҗәсе:  гариза  бирүче  белән  килештерелгән  программа,
катнашучылар исемлеге һәм семинарны үткәрү урыны.
1.6.3. Бүлек Белгече:
семинарда катнашучыларны семинарның темасы, урыны һәм вакыты турында хәбәр
итә (телефонограммасы, факсограмма, электрон почта аша).
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны тәмамлаганнан
соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: семинарда катнашучылар хәбәр ителгән.
4.4. Программа нигезендә бүлек белгече:
семинар докладчыларына методик һәм практик ярдәм күрсәтә (темаларга норматив-
хокукый һәм методик материаллар туплый));
тарату  материалы  (закон  чыгару,  норматив-хокукый  актлар,  документларның
билгеләнгән рәвешләре һәм тдп.)  туплый һәм семинарда катнашучылар өчен аны
күчерүне оештыра;
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны тәмамлаганнан
соң 10 көн эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: әзер докладлар һәм күрсәтмә материаллар.
1.6.5. Семинарны үткәрү көнендә бүлек белгече:
семинарда катнашучыларны регистрацияли;
тарату материалы таратыла;
семинарны программа буенча алып бара.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза бирүче белән килештерелгән
көнгә бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: үткәрелгән семинар.



3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү

1.7.1.   Мөрәҗәгать  итүче  КФҮкә  муниципаль  хезмәт  алу  өчен  мөрәҗәгать  итәргә
хокуклы. 
1.7.2.  КФҮ  аша  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  КФҮ  эше  регламенты  нигезендә
билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 
1.7.3.  КФҮТӘН муниципаль  хезмәт  алуга  документлар  кергәндә  процедуралар  3.3
пункт нигезендә гамәлгә ашырыла.әлеге Регламентта. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе
КФҮкә җибәрелә.

4. Күрсәтмәне тикшерү тәртибе һәм формалары 
муниципаль хезмәт күрсәтү

4.1.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  тулылыгын  һәм  сыйфатын  контрольдә  тоту
түбәндәгеләрне  үз  эченә  ала:  гариза  бирүчеләрнең  хокукларын  бозу  очракларын
ачыклау  һәм  бетерү,  шикаятьләрне  карау,  муниципаль  хезмәт  күрсәтү
процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы вазыйфаи затларының
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү.

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып тора:

муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;
билгеләнгән тәртиптә эш алып баруны тикшерүне үткәрү;
билгеләнгән  тәртиптә  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  процедураларының  үтәлешен
тикшерү.
Контроль  тикшерүләр  план  нигезендә  (җирле  үзидарә  органы  эшчәнлегенең  ярты
еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш булырга
мөмкин.  Планлы  тикшерүләр  үткәргәндә  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  (комплекслы
тикшерүләр)  белән  яки  мөрәҗәгать  итүченең  конкрет  мөрәҗәгате  буенча  барлык
мәсьәләләр дә карала ала.
4.2.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтү  буенча  административ  процедуралар  белән
билгеләнгән  гамәлләр  тәртибен  үтәүне  агымдагы  контрольдә  тоту  Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  башкарма  комитеты  бүлекләре
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
4.3.  Агымдагы  контрольне  гамәлгә  ашыручы  вазыйфаи  затлар  исемлеге  җирле
үзидарә  органының  структур  бүлекчәләре  һәм  вазыйфаи  регламентлар  турында
нигезләмәләр белән билгеләнә.
Үткәрелгән  тикшерүләр  нәтиҗәләре  буенча  гариза  бирүчеләрнең хокукларын  бозу
очраклары  ачыкланган  очракта,  гаепле  затлар  Россия  Федерациясе  законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
4.4.Бүлек  башлыгы  әлеге  Регламентның  3  бүлегендә  күрсәтелгән  административ
процедураларны вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылык тота. 
4.5.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтүне  гражданнар,  аларның  берләшмәләре  һәм
оешмалары  ягыннан  контрольдә  тоту  Муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә  Чистай
муниципаль  районы  Башкарма  Комитеты  эшчәнлегенең  ачыклыгы,  муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм



муниципаль  хезмәт  күрсәтү  процессында  мөрәҗәгатьләрне  (шикаятьләрне)  судка
кадәр карап тикшерү мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.

5.   Муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органнарның,  шулай  ук  аларның  вазыйфаи
затларының,  муниципаль  хезмәткәрләрнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе

5.1.  Мөрәҗәгать  итүче  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның  карарларына  һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи
затына  яисә  муниципаль  хезмәткәрнең  судка  кадәр  (судтан  тыш)  тәртиптә
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да мөрәҗәгать
итә ала:
1) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамә, 27.07.2010 ел, №
210-ФЗ  Федераль  законның  15.1  статьясында  күрсәтелгән  гарызнамәне  теркәү
вакытын бозу;
2)  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  күп  функцияле  үзәк,  күпфункцияле  үзәк
хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу, аңа
шикаять  белдерелә  торган  күп  функцияле  үзәккә,  карарларга  һәм  гамәлләренә
(гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү
функциясе  йөкләнсә,  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  карарларга  һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү мөмкин;
3)  мөрәҗәгать  итүчедә  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  өчен  Россия  Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый
актлары,  муниципаль  хокукый  актлары  белән  каралмаган  документларны  яисә
мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру таләбе;
4)  Россия  Федерациясе  норматив  хокукый  актлары,  Татарстан  Республикасы
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар, муниципаль хезмәт күрсәтү
өчен  әлеге  Административ  регламент  белән  каралган  документларны  мөрәҗәгать
итүченең кабул итүдән баш тарту;
5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының законнар һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта
муниципаль  хезмәт  күрсәтүдән  баш  тарту.  Күрсәтелгән  очракта  мөрәҗәгать  итүче
тарафыннан  күп  функцияле  үзәкнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына)  судка  кадәр  шикаять  бирү  (судтан  тыш),  күпфункцияле  үзәк
хезмәткәренә  шикаять  бирү  тиешле  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтү  вазыйфасы
йөкләнгән очракта мөмкин;
6)  муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә  мөрәҗәгать  итүчедән  Россия  Федерациясе
норматив  хокукый  актлары,  Татарстан  Республикасы  норматив  хокукый  актлары,
муниципаль хокукый актлар белән күздә тотылмаган түләү алу;
7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан, күпфункцияле
үзәк  хезмәткәреннән,  күп  функцияле  үзәк  хезмәткәреннән,  оешма хезмәткәреннән
яисә  аларның  хезмәткәрләреннән  дәүләт  яки  муниципаль  хезмәт  күрсәтү
нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тарту
яисә  мондый  төзәтмәләрнең  билгеләнгән  срогын  бозу.  Күрсәтелгән  очракта
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл  кылмавына),  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренә  судка  кадәр  (судтан  тыш)



шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаять  бирү  тиешле  дәүләт  яисә  муниципаль
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;
8)  муниципаль  хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча  документлар  бирү вакытын яки
тәртибен бозу;
9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка  норматив  хокукый  актлары,  Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче
тарафыннан  күп  функцияле  үзәкнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына),  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренә  судка  кадәр  (судтан  тыш)  шикаять
бирү,  аңа  шикаять  белдерелә  торган  күп  функцияле  үзәккә,  карарларга  һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаять  бирү  тиешле  дәүләт  яисә  муниципаль
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;
10) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар
яисә мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, дәүләт яисә муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә дәүләт яисә
муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә күрсәтелүче документларның булмавы һәм (яисә)
дөрес булмавы, яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүе таләпләре, 27.07.2010
елдагы  210-ФЗ  номерлы  Федераль  законның  7  статьясындагы  1  өлешенең  4
пунктында  каралган  очраклардан  тыш.  Күрсәтелгән  очракта  мөрәҗәгать  итүче
тарафыннан  күп  функцияле  үзәкнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына),  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренә  судка  кадәр  (судтан  тыш)  шикаять
бирү,  аңа  шикаять  белдерелә  торган  күп  функцияле  үзәккә,  карарларга  һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаять  бирү  тиешле  дәүләт  яисә  муниципаль
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;
5.2.  Мөрәҗәгать  итүчеләр шикаятьне нигезләү һәм карау өчен кирәкле мәгълүмат
һәм документлар алуга хокуклы.

5.3.  Шикаять  кәгазьдә,  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органга  электрон
формада,  күпфункцияле  үзәк  яки  дәүләт  хакимиятенең  тиешле  органына  (җирле
үзидарә органына),  шулай ук күпфункцияле үзәкне (алга таба-күпфункцияле үзәкне
гамәлгә куючы), шулай ук 27.07.2010 елдагы 210 - ФЗ номерлы Федераль законның
16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган  оешмаларга  тапшырыла.  Муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау)
шикаятьләре югары органга (булган очракта) бирелә яки аның булмаганда турыдан-
туры  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  орган  җитәкчесе  тарафыннан  карала.  Күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр  әлеге  күпфункцияле  үзәк  җитәкчесенә  тапшырыла.  Күпфункцияле
үзәкнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаятьләр  Россия
Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләтле күпфункцияле
үзәкне гамәлгә куючыга яисә вазыйфаи затка тапшырыла. 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ  номерлы  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган
оешмалар хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә бирелә.



Татарстан Республикасы 
Чистай муниципаль районы

 Башкарма комитеты карарына
7 нче кушымта 

Административ регламент
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау
министрлыгында социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча республика
өчъяклы  комиссиясе  янәшәсендә  халыкның  тормыш  дәрәҗәсе,  керемнәре,
хезмәткә түләү буенча Координация советының чираттагы утырышы узды.

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Регламент ябылган оешмаларның шәхси составы буенча муниципаль
архивка саклауга документлар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмәт).
1.2.  Муниципаль  хезмәт  алучылар:  ликвидация  комиссияләре  һәм
ликвидацияләнүче  оешмаларның  конкурс  идарәчеләре  (алга  таба-мөрәҗәгать
итүче).
1.3.  Муниципаль  хезмәт  Чистай  муниципаль  районы Башкарма комитеты (Алга
таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә.
Муниципаль хезмәт башкаручы – Башкарма комитетның архив бүлеге (алга таба –
бүлек).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Чистай шәһәре, Бебель урамы, 129
нчы йорт 
Бүлекнең урнашу урыны: Чистай шәһәре, Карл Маркс урамы, 46 нчы йорт 
Башкарма  комитетның  эш  графигы:  шимбә  һәм  якшәмбе  көннәреннән  кала,
дүшәмбе-җомга 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 сәгатькә
кадәр
        Гаризалар кабул итү графигы: сишәмбе-8.00 дән 12.00 гә кадәр.
        Бүлекнең эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән кала көн саен, 
дүшәмбе-җомга 8.00 дән 17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
1.3.2. Бүлекнең белешмә телефоны: (8-84342) 5-06-05
1.3.3.  Башкарма  комитетның  рәсми  сайты  адресы  «  "  Интернет»  мәгълүмат-
телекоммуникация  челтәрендә  (алга  таба  –  «Интернет»  челтәре):
http://www.chistay@tatar.ru.
1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмәт күрсәтү турында
мәгълүмат стендлары аша, гариза бирүчеләр белән эшләү өчен;
2) "Интернет" челтәре аша»:
Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www.chistay@tatar.ru);
Татарстан  Республикасы  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  Порталында
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  (функцияләр)  бердәм  порталында
(http://www.gosuslugi.ru/);
3) Башкарма комитетка телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча);
4)  Башкарма  комитетка  язмача  (шул  исәптән  электрон  документ  формасында)
мөрәҗәгать иткәндә.



1.3.5.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтү  мәсьәләләре  буенча  мәгълүмат  Башкарма
комитетның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма
комитет биналарында бүлек белгече тарафыннан урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә:
Россия  Федерациясе  Салым  кодексы  (икенче  өлеш)  5.08.2000  №  117-ФЗ  (РФ
законнары җыелышы, 07.08.2000, № 32, 3340) (алга таба – РФ Салым кодексы);
«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми  принциплары
турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-
131-ФЗ номерлы Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 2003, № 40, 3822 ст.));
   «Россия Федерациясендә Архив эше турында " 2004 елның 22 октябрендәге 125-
ФЗ  номерлы  Федераль  закон  (алга  таба-125-ФЗ  номерлы  Федераль  закон)
(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2004, № 43, 4169 ст.));
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендәге  210-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  (алга  таба-210-ФЗ  номерлы
Федераль  закон)  (кертелгән  үзгәрешләрне  исәпкә  алып,  Россия  Федерациясе
законнары җыелышы, 2010, № 31, 4179 ст.)); 
«Федераль башкарма хакимият органнарында эш башкару кагыйдәләрен раслау
турында» 2009 елның 15 июнендәге 477 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте
карары (алга таба – эш башкару Кагыйдәләре) (Россия газетасы, 2009, 24 июнь,
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (Россия газетасы);
Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының 2007 елның 18 гыйнварындагы
19  номерлы  боерыгы  (алга  таба  –  эш  кагыйдәләре)  белән  расланган  Россия
Федерациясе  Архив  фонды  документларын  һәм  дәүләт  һәм  муниципаль
архивларда,  музейларда  һәм  китапханәләрдә,  Россия  Фәннәр  академиясе
оешмаларында  саклауны,  комплектлаштыруны,  исәпкә  алуны  һәм  алардан
файдалануны  оештыру  кагыйдәләре  (федераль  башкарма  хакимият
органнарының  норматив  актлары  бюллетене,  14.05.2007,  №  20,  кертелгән
үзгәрешләрне исәпкә алып));
«Татарстан Республикасында архив эше турында " 2017 елның 20 июлендәге 63-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба -  2017 елның 63-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы)  (Татарстан Республикасы законнары
җыелышы», 25.07.2017, Т 55( I өлеш), 2016 ст.);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы
Татарстан  Республикасы  Законы)  (Татарстан  Республикасы,  2004,  3  август,
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып));
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының
Архив эше буенча Дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2016 елның 9 августындагы 541
номерлы карары (алга таба - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
541  номерлы  карары)  (кертелгән  үзгәрешләрне  исәпкә  алып,  Татарстан
Республикасы законнары җыелышы, 2016, № 13, 0384 ст., 0384);
Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан  Республикасы
Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләр
төзелгәнче, берләшкәнче, бүленгәнче яисә аларның статусы үзгәргәнче барлыкка
килгән  һәм Татарстан  Республикасы муниципаль  архивларында  саклана  торган
архив документларын исәпкә алуны тәэмин итү турында " 2007 ел, 28 май, 203 нче
карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 203 нче
карары)  (Татарстан  Республикасы,  2007,  25  декабрь,  кертелгән  үзгәрешләрне
исәпкә алып) белән);



          Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  2008  елның  17
гыйнварындагы  15-р  номерлы  боерыгы  (алга  таба  –  архив  документларын
тапшыру  регламенты)  белән  расланган  Татарстан  Республикасы  дәүләт  һәм
муниципаль архивларына архив документларын тапшыру регламенты);
Чистай муниципаль районы Уставы (алга таба-Устав);
Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –
Башкарма комитет турында Нигезләмә);
15.02.2006  ел,  №  64  карары  белән  расланган  Чистай  муниципаль  районы
Башкарма  комитетының  архив  бүлеге  турында  нигезләмә  (алга  таба-бүлек
турында Нигезләмә));
Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре.
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
документлар  шәхси  состав  буенча  -  эш  бирүче  белән  хезмәт  мөнәсәбәтләрен
чагылдыручы архив документлары;
документларның  кыйммәтләренә  экспертиза  ясау-документларны  саклау
срокларын билгеләү һәм аларны Россия Федерациясе Архив фонды составына
кертү  өчен  сайлап  алу  максатларында  аларның  кыйммәтләре  критерийлары
нигезендә документларны өйрәнү;
архив документларын тәртипкә салу - Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
махсус вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнгән
кагыйдәләр  нигезендә  архив  документларын  саклау  (эш)  берәмлекләренә
формалаштыру,  мондый  саклау  (эшләр)  берәмлекләрен  тасвирлау  һәм
рәсмиләштерү буенча эшләр комплексы; 
муниципаль  хезмәт  күрсәтү  турындагы  гариза  белән  (алга  таба  -  гариза)
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст.2 пункты). Гариза билгеләнгән үрнәк буенча яки стандарт
бланкта ирекле формада тутырыла. Гариза электрон формада стандарт бланкка
тутырыла:
Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www.chistay@tatar.ru);
Татарстан  Республикасы  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  Порталында
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  (функцияләр)  бердәм  порталында
(http://www.gosuslugi.ru/);

2. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 
стандартына таләпләр исеме

Стандартка таләпләр эчтәлеге Муниципаль хезмәт яисә 
таләпне билгеләүче норматив 
акт

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
исеме

Муниципаль архивка саклау өчен 
ликвидацияләнүче оешмаларның 
шәхси составы буенча документлар
кабул итү

ч 8, 10 ст 23 нче федераль закон
№ 125-ФЗ; 

п. 4.5 эш кагыйдәләре

2.2. Турыдан-туры муниципаль 
хезмәт күрсәтүче башкарма 
хакимиятнең муниципаль органы 
исеме

Чистай муниципаль районы 
башкарма комитеты. 

Бүлек турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләренең тасвирламасы

Муниципаль хезмәт башкаручы-
Башкарма комитетның архив 
бүлеге.

әкәмәт.7 п.4.4.1 Эш 
кагыйдәләре

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
вакыты

Архив документларын саклау өчен 
кабул итү-тапшыру акты (1 нче 

пп.4.4.1 эш кагыйдәләре;



кушымта).
2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен, шулай ук мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан тапшырылырга 
тиешле муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәтләр күрсәтү
өчен законнар һәм башка норматив
хокукый актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге

Акт ике нөсхәдә төзелә: берсе 
Татарстан Республикасы Чистай 
муниципаль районы Башкарма 
комитетының архив бүлегендә 
кала, икенчесе гариза бирүчегә 
тапшырыла.

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм 
мөрәҗәгать итүче тапшырырга 
хокуклы башка оешмалар 
карамагында булган муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен законнар яисә 
башка норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге

Актта күрсәтелә: пп. 3.3. Архив документларын 
тапшыру регламенты

2.7. Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен таләп ителгән 
һәм муниципаль хезмәт күрсәтүче 
башкарма хакимият органы 
тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган җирле үзидарә органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре
Исемлеге

- актның датасы һәм теркәү 
номеры;

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле документларны 
кабул итүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне
туктатып тору яки бирүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге

- архив документларын тапшыру 
нигезе;

2.10. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүләр өчен алына торган 
дәүләт пошлинасы яисә башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул исәптән мондый 
түләү күләмен исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны
да кертеп

-тапшырыла торган фонд, 
тапшыручы оешма һәм архив 
документларын кабул итүче оешма 
исеме;

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 
хезмәт күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм нигезләре, 
шул исәптән мондый түләү 
күләмен исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да кертеп

- тасвирның исеме һәм номеры; 125-ФЗ номерлы Федераль 
законның 23 ст. 10 п.;

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында сорау биргәндә һәм 
мондый хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда чиратның 
максималь вакыты

- экземплярлар саны тасвирлау; п. 4.4.1 Эш кагыйдәләре; 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында мөрәҗәгать итүченең 
соравын теркәү вакыты

- тапшырыла торган һәм һәр сурәт 
буенча кабул ителә торган саклау 
берәмлекләре саны;

2.14. Муниципаль хезмәт 
күрсәтелә торган биналарга 
таләпләр 

- тапшырыла торган һәм кабул 
ителә торган барлык саклау 
берәмлекләрен йомгаклау язмасы;

пп. 3.5, 3.6, 3.7 архив 
документларын тапшыру 
регламенты



2.15. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 
булуы һәм сыйфаты күрсәткечләре

- фондның бирелгән номеры.



3. Административ процедураларның (гамәлләр) составы, эзлеклелеге һәм үтәү
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада
административ  процедураларны  башкару  үзенчәлекләре,  шулай  ук  күпфункцияле
үзәкләрдә административ процедураларны (гамәлләр) башкару үзенчәлекләре

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау

3.1.1.  муниципаль  архивка  саклау  өчен  документлар  кабул  итү  буенча
муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе түбәндәге процедураларны үз эченә ала::

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү;
2) гариза кабул итү һәм теркәү;
3) ведомствоара запрослар юнәлеше;
4)  ликвидацияләнүче  оешмаларның  шәхси  составы  буенча  муниципаль

архивка саклауга документлар кабул итүне оештыру;
5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү.
3.1.2.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтү  буенча  гамәлләр  блок-схемасы  3  нче

кушымтада күрсәтелгән.

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү

Мөрәҗәгать  итүче  бүлеккә  шәхсән,  телефон  аша  һәм  язмача,  шул  исәптән
электрон почта аша, муниципаль хезмәт алу тәртибе турында консультацияләр алу
өчен мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

Бүлек  белгече  мөрәҗәгать  итүчегә  консультация  бирүне,  шул  исәптән
муниципаль  хезмәт  алу  өчен  кирәкле  документларның  составы,  формасы  һәм
эчтәлеге  буенча  алып  бара  һәм  кирәк  булганда  гариза  бланкын  тутыруда  ярдәм
күрсәтә.

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  Процедура  мөрәҗәгать  итү  көнендә
гамәлгә ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документларның составы, формасы
һәм эчтәлеге буенча консультацияләр, искәрмәләр.

3.3. Муниципаль архивка саклау өчен ликвидацияләнүче оешмаларның шәхси
составы буенча документлар кабул итү

3.3.1.  Мөрәҗәгать  итүче  (аның  вәкиле)  шәхсән  кәгазьдә,  электрон  рәвештә
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша яисә почта
аша  2.5  пунктында  күрсәтелгән  гариза  (1нче  кушымта)  бирә  (җибәрә).
документларның әлеге регламенты (I этап). 

Гариза электрон формада җибәргәндә соралган документларның сканерланган
күчермәләре теркәлә.

1.3.2.  Электрон  формада  гариза  җибәргәндә  Башкарма  комитет  белгече,
Интернет–кабул  итү  бүлмәсе  аша  кергән  документлар  белән  эшләү  өчен  җавап
бирүче, кергән гаризаны теркәп, электрон рәвештә бүлеккә җибәрә.

Әлеге пункт  белән билгеләнә торган  Процедура  гарызнамә кергән вакыттан
бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән теркәлгән гариза.
1.3.3. Бүлек белгече, гаризалар кабул итү алып баручы, :



2.5  пункты  нигезендә  гариза  һәм  документлар  кабул  итү.  (I  этап)  әлеге
регламент;

гариза теркәү журналында;
әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән

баш тарту өчен нигезләр булу турында гариза һәм документларны тикшерә.
 Әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән

баш тарту өчен нигезләр булмаганда, бүлек белгече:
 гариза  биргәндә  гариза  бирүче  үзе  мөрәҗәгать  итүчегә  бирелгән  номер

турында хәбәр итә;
гариза  җибәргәндә  гариза  бирүче  гаризаны  электрон  формада  кабул  итү

датасы һәм бирелгән номер турында хәбәр итә. 
Әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш

тарту өчен нигез булган очракта, бүлек белгече гариза бирү ысулына бәйле рәвештә,
аңа гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм тапшырылган
документларда  ачыкланган  җитешсезлекләрне  карап  язмача  аңлату  белән
документлар кире кайтара.

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  гариза  (мөрәҗәгать
итүченең мөрәҗәгате) кергәннән соң 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза
бирүчегә кире кайтарылган Документлар.

4.4.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтүдә  катнашучы  органнарга  ведомствоара
запрослар Формалаштыру һәм җибәрү

3.4.4.1  белгеч  электрон  формада  ведомствоара  электрон  хезмәттәшлек
системасы аша бирү турында запрос җибәрә:

Россия  яки  чит  ил  оешмасын  исәпкә  кую  һәм  (яки)  аның  аерымланган
бүлекчәсе  урнашкан  урын  буенча  салым  органында  исәптән  төшерү  турында
белешмәләр.

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү
турында гариза кергән вакыттан алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән запрос. 
3.4.4.2.  Ведомствоара  электрон  хезмәттәшлек  системасы  аша  кергән

мәгълүмат белән тәэмин итүчеләр белгечләре соратып алына торган документлар
(мәгълүмат)  тапшыралар яисә муниципаль  хезмәт күрсәтү өчен кирәкле  документ
һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр (алга таба – баш
тарту турында хәбәрнамә).

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, ведомствоара гарызнамәгә
җавап  әзерләүнең  һәм  җибәрүнең  башка  сроклары  федераль  законнар,  Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул
ителгән Татарстан Республикасы норматив  хокукый  актлары белән билгеләнмәгән
булса,  органга  яки  оешмага  ведомствоара  запрос  кергән  көннән  биш  көн  эчендә
гамәлгә ашырыла.

Процедураларның  нәтиҗәсе:  документлар  (мәгълүматлар)  яки  бүлеккә
җибәрелгән баш тарту турында белдерү.

1.3.5.  Бүлек  белгече  гариза  бирүче  тәкъдим  иткән  документларда  булган
мәгълүматларны тикшерүне гамәлгә ашыра.



Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр ачыкланган очракта,
2.9  пунктында  каралган.  әлеге  регламент,  гариза  бирү  ысулына  бәйле  рәвештә,
гариза бирүченең бу хакта язмача хәбәр итә. 

Муниципаль  хезмәт  күрсәтүдән  баш  тарту  өчен  нигез  булмаган  очракта
гаризаны карау нәтиҗәләре буенча мөрәҗәгать итүчегә юкка чыгарылган дәүләтнеке
булмаган оешмадан документлар кабул итү турында килешү төзү сроклары турында
хәбәр итә.

Документларны бирү вакыты 2.5 пунктында каралган. Әлеге Регламентның (II
этап)  3.5  пункты  белән  билгеләнгән  шартнамәгә  кул  кую  срокларын  исәпкә  алып
билгеләнә. әлеге Регламентта. 

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураның  нәтиҗәсе:  гариза  бирүчегә  документлар  тапшыру  датасы
турында  мәгълүмат  яки  муниципаль  хезмәт  күрсәтүдән  баш  тарту  турында
хәбәрнамә.

1.3.6.  Гариза  һәм документларны  карау  нәтиҗәләре  буенча  бүлек  башлыгы
тарафыннан  архив  документларын  муниципаль  архивка  саклау  өчен  тапшыру
турында килешү проектын әзерли һәм килештерүгә җибәрә (алга таба – килешү).

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның  нәтиҗәсе:  Бүлек  башлыгына  килештерүгә  юнәлдерелгән
Килешү проекты.

3.3.7.  Бүлек  башлыгы  килешү  проектын  карый,  виза  бирә  һәм  Башкарма
комитет юристына җибәрә. 

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  килешү  проектын  алган
көнне гамәлгә ашырыла.

Процедураның  нәтиҗәсе:  Башкарма  комитет  юристына  килешү  проектын
килештерү өчен җибәрелгән. 

3.3.8.   Башкарма  комитет  юристы  керү  чиратлылыгы  тәртибендә  килешү
проектын карый, килешә һәм Башкарма комитет җитәкчесенә имза сала. 

Җитди кисәтүләр булган очракта эшләп бетерү өчен, эшләп бетермәү турында
язма күрсәтеп, килешүне кире кайтара

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураның  нәтиҗәсе:  Башкарма  комитет  җитәкчесенә  имза  салуга
юнәлдерелгән яки Бүлек башлыгына эшләп бетерү өчен кире кайтарылган Килешү
проекты.

3.3.9. Башкарма комитет җитәкчесе керү чираты тәртибендә Килешүгә кул куя
һәм аны Бүлек башлыгына гариза бирүчегә тапшыру өчен җибәрә. 

Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  алдагы  процедураны
тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.

Процедураның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесе кул куйган килешү.
3.3.10. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүченең яки аның ышанычлы затын паспорт

яки  документның  шәхесен  раслаучы  башка  зат  яки  ышанычлы  затка  –  килешү
ышанычнамәсен  белдергәндә  яки  гариза  бирүчегә  почта  аша  гади  хат  белән
мөрәҗәгать итүчегә килешү һәм документлар тапшыру сроклары турында 2.5 пункты
нигезендә хәбәр итә. (II этап).

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура Башкарма комитет җитәкчесе
кул куйган килешү алган көнне гамәлгә ашырыла.



Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә Килешүгә кул кую өчен җибәрелгән,
гариза бирүчегә килешү һәм документлар бирү вакыты турында хәбәр итү.   

3.3.11. Мөрәҗәгать итүче (аның вәкиле) шәхсән кәгазьдә йә почта аша заказлы
почта  аша  тапшыру  турында  уведомление  белән  килешү  һәм  документларны  2.5
пункты нигезендә тапшыра (җибәрә). (II этап)

3.3.12. Бүлек белгече тикшерү үткәрә:
документлар составы тулы;
документлар җыелмасы;
документларның билгеләнгән формаларга туры килүе;
бүлек  начальнигына  документлар  тапшыру  өчен  муниципаль  архив

бәяләмәсен төзи һәм тапшыра;
Архив эше буенча дәүләт комитетының архив эше буенча ведомствога караган

документларны муниципаль архив бәяләмәсе белән җибәрә 
Искәрмәләр  булган  очракта,  төзәтүләр  кертү  өчен  гариза  бирүчегә

документларны кире кайтара.
Әлеге  пункт  белән  билгеләнә  торган  процедуралар  документлар  кергән

вакыттан алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның  нәтиҗәсе:  дәүләт  архивына  килештерүгә  юнәлдерелгән

яисә мөрәҗәгать итүчегә документларны төзәтү өчен кире кайтарылган.
3.3.13.  Архив  эше  буенча  Дәүләт  комитеты  документларыннан  соң  бүлек

белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр итә.
       Архив эше буенча Дәүләт комитеты документлары белән килештерелгән

очракта, гариза бирүченең саклау өчен документлар тапшыру датасы турында хәбәр
итә.3.3.14. Специалист Отдела при  приеме документов на хранение осуществляет
сверку  фактического  наличия  дел  с  описью,  проверку  состояния  упорядочения
документов, физическое и санитарно-гигиеническое состояние дел.  
Биологик корткычларга (бөҗәкләр, актив күгәрченнәр) зарарланган кәгазь һәм текстка
зыян китергән һәм оешма тарафыннан оешма архивларының эш кагыйдәләрендә 
бәян ителгән эшләрне рәсмиләштерүгә таләпләрне үтәмәгән очракта, дефектларның
характерын һәм аларны бетерү чараларын чагылдыручы ирекле форма акты төзелә. 
Физик кимчелекләргә дучар ителгән документлар акт төзелгәннән соң ике көн эчендә 
җитешсезлекләрне бетерү өчен оешмалар кире кайтарыла. 
Тикшерү нәтиҗәләре буенча документларны кабул итү-тапшыру актын (алга таба – 
акт) ике нөсхәдә саклау өчен тәшкил итә (2 нче кушымта). Акт гариза бирүче 
тарафыннан имзалана. Имзаланган актның бер нөсхәсе гариза бирүчегә тапшырыла. 
Кабул ителгән документлар саклагычка тапшырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар укырга керүчеләр санына бәйле 
рәвештә саклауга башкарыла:
10 эш - 2 көннән артык түгел;
20дән артык эш-4 көн;
50дән артык эш-10 көн. 
Саклауга 50дән артык эш кергән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү срогы бүлек 
башлыгы тарафыннан билгеләнә һәм федераль законнарда билгеләнгән сроктан 
артмаска тиеш. Мөрәҗәгать итүче хезмәт күрсәтү вакыты турында документлар 
кергән вакыттан алып ике көн эчендә хәбәр ителә.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә документлар кабул итү-тапшыру акты

4.4. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү



3.4.1.  Мөрәҗәгать итүче КФҮкә муниципаль хезмәт алу өчен мөрәҗәгать итәргә 
хокуклы. 
1.4.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 
билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 
1.4.3. КФҮТӘН муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар әлеге 
Регламентның 3.3 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль хезмәт 
нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә.

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 
гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, муниципаль 
хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы 
вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү үз 
эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;
билгеләнгән тәртиптә эш алып баруны тикшерүне үткәрү;
билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен 
тикшерү.
Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең ярты 
еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш булырга 
мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү (комплекслы 
тикшерүләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, яисә мөрәҗәгать 
итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә ашыру һәм 
карарлар кабул итү максатларында Татарстан Республикасы Чистай муниципаль 
районы башкарма комитеты җитәкчесенә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре 
турында белешмәләр тапшырыла.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар белән 
билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы контрольдә тоту Татарстан 
Республикасы Чистай муниципаль районы башкарма комитеты бүлекләре 
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында 
нигезләмәләр белән билгеләнә.
Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
4.4. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының 
архив бүлеге җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән өчен җаваплылык тота.
4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 
оешмалары тарафыннан тикшереп тору Муниципаль хезмәт күрсәткәндә Чистай 
муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге эшчәнлегенең ачыклыгы, 
муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм ышанычлы 
мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында мөрәҗәгатьләрне 
(шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.



5.  Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 
затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе

5.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи 
затына яисә муниципаль хезмәткәрнең судка кадәр (судтан тыш) тәртиптә 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да мөрәҗәгать 
итә ала:
1) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамә, 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән гарызнамәне теркәү 
вакытын бозу;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 
хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу, аңа 
шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү
функциясе йөкләнсә, мөрәҗәгать итүче тарафыннан карарларга һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү мөмкин;
3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясенең 
норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый 
актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә 
мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру таләбе;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар, муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен әлеге Административ регламент белән каралган документларны мөрәҗәгать 
итүченең кабул итүдән баш тарту;
5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының законнар һәм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта 
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) судка кадәр шикаять бирү (судтан тыш), күпфункцияле үзәк 
хезмәткәренә шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 
йөкләнгән очракта мөмкин;
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар белән күздә тотылмаган түләү алу;
7) башкарма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан, күпфункцияле 
үзәк хезмәткәреннән, күп функцияле үзәк хезмәткәреннән, оешма хезмәткәреннән 
яисә аларның хезмәткәрләреннән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тарту 
яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта 
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) 
шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;



8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу;
9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта 
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять 
бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;







2 нче кушымта 
Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләрнең өзлеклелеге блок-схемасы 





3 нче кушымта 
___________________ мунициципаль районы 
__________________________ Башкарма комитетының архив бүлеге 
Файдаланучы эш кәгазе № ____ 
Уку залында эшләүче файдаланучы 
анкетасы 
1. Фамилиясе, исеме, атасының исеме 
_________________________________________________________ 

2. Туган датасы 
_____________________________________________________________ 

3. Гражданлыгы_________________________________________________ 

4. Эш (уку) урыны һәм вазыйфасы 
_____________________________________________________________ 

(учреждениенең тулы исеме, аның почта һәм электрон адресы, телефоны) 
5. Белеме, гыйльми дәрәҗәсе, исеме 
______________________________________________________________________
___________________________________________ 

6. Тикшеренүләр уздыру өчен нигез 
____________________________________________ 

(оешма җибәргән яисә шәхси гариза буенча) 
7. Тема исеме, хронологик кысалар 
____________________________________________ 

8. Эш максатлары 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

9. Булу урыны буенча теркәлү адресы, телефон номеры 
______________________________________________________________________
__________________________________________ 

10. Мобиль телефоны номеры, электрон адресы 
_____________________________________________________________ 

11. Паспорты сериясе һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Йөкләмә-килешү. 
Мин, 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 



Россия Федерациясенең Дәүләт һәм муниципаль архивларындагы архив 
докуменларыннан файдалануның гамәлдәге тәртибе белән таныштым һәм аны 
үтәргә йөкләмә алам. 
Анкетада күрсәтелгән белешмәләрне автоматлаштырылган эшкәртү һәм саклау 
белән килешәм. 
Миңа мәгълүм булган һәм Россия Федерациясе законнары белән файдалануы һәм
таратылуы чикләнгән мәгълүматка карата конфиденциальлек режимын үтәргә 
йөкләмә алам. 
«___» _____________ 20__ ел 
_______________________ 
имзасы 
______________________________ _____________________ 
_____________________________ 

архив хезмәткәренең вазыйфасы, имзасы
имзасы расшифровкасы

«___» _____________ 20__ г.



                                                                                                                          Кушымта 
 (белешмә) 

Кулланучы архивның уку залында эшләү өчен архив документларын бирү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүгә җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи затлар

реквизитлары

Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге 

Вазифа Телефон Электрон адрес

Бүлек башлыгы: Йосыпова Лилия Камил 
кызы

(8-84342)
5-06-05

Е-mail:Lilya.Yusupova@tatar.ru

Әйдәп баручы белгеч: Сәйфуллина 
Динара Рамил кызы

(8-84342)
 5-06-05

Әйдәп баручы белгеч:
Исхакова Әдилә Альберт кызы

(8-84342)
     5-06-05

Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты

Вазифа Телефон Электрон адрес

Чистай муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитәкчесе Хасанов Эдуард 
Рустамович

(8-84342)
    5-10-84
    5-43-53

Е-mail:Eduard.Hasanov@tatar.ru

Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче 
Заглядова Ольга Валентиновна

(8-84342)
     5-20-51

E-mail:Olga.Zaglyadova@tatar.ru



8 нче кушымта
карарына

Башкарма комитет җитәкчесе
Чистай 

муниципаль районы 
Татарстан Республикасы

нче«___» ______ 20__ш . 

 Административ регламент
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бирү буенча, архив документларын 
кулланучыга билгеләнә ала эшләү өчен уку залында муниципаль архивы

1.Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Регламент кулланучыга муниципаль архивның уку залында (алга таба
– муниципаль хезмәт) эшләү өчен архив документларын бирү буенча муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: юридик яисә физик затлар яисә аларның 
вәкаләтле вәкилләре, кирәкле мәгълүматны алу һәм куллану өчен законлы 
нигезләрдә архив документларына мөрәҗәгать итүче (алга таба-мөрәҗәгать 
итүче). 
1.3. Муниципаль хезмәт Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты (Алга 
таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә.
Муниципаль хезмәт башкаручы – Башкарма комитетның архив бүлеге (алга таба – 
бүлек).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Чистай шәһәре, Бебель урамы, 129 
нчы йорт;
Бүлекнең урнашу урыны: Чистай шәһәре, Карл Маркс урамы, 46 нчы йорт.
Башкарма комитетның эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш, көн саен, 
дүшәмбе - җомга 8.00 дән17 сәгатькә кадәр.00, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
Гаризалар кабул итү графигы: сишәмбе-8.00 дән 12.00 гә кадәр.
Бүлекнең эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш, көн саен, дүшәмбе-җомга 
8.00 дән 17.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
1.3.2. Бүлекнең белешмә телефоны (8-84342)5-06-05.
1.3.3. Башкарма комитетның рәсми сайты адресы « " Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре): 
http://www.chistay@tatar.ru.
1.3.4. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны белергә була:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмәт күрсәтү турында
мәгълүмат стендлары аша, гариза бирүчеләр белән эшләү өчен. Мәгълүмат 
стендларында урнаштырылган мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) муниципаль 
хезмәт күрсәтү турындагы мәгълүматны үз эченә ала) 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.8,2.10, 2.11, 5.1, 5.2 әлеге Регламент;
2) "Интернет" челтәре аша»:
Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www.chistay@tatar.ru);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында 
(http://www.gosuslugi.ru/);
3) бүлеккә телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча);



4) бүлеккә язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать 
иткәндә;
5) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (Алга 
таба – КФҮ), КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Башкарма 
комитетның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма 
комитет биналарында бүлек белгече тарафыннан урнаштырыла.
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә:
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-
131-ФЗ номерлы Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2003, № 40, 3822 ст.));
«Россия Федерациясендә Архив эше турында " 2004 елның 22 октябрендәге 125-
ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-125-ФЗ номерлы Федераль закон) 
(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2004, № 43, 4169 ст.));
«Персональ мәгълүматлар турында " 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба-152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2006, № 31 (1 ч.), 3451 ст.);
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2010, № 31, 4179 ст.)); 
«Россия Федерациясе дәүләт һәм муниципаль архивларында архив 
документларын куллану тәртибен раслау турында " 2017 елның 1 сентябрендәге 
143 номерлы Федераль архив агентлыгы боерыгы (алга таба-тәртип) (хокукый 
мәгълүматның рәсми интернет-порталы www.pravo.gov.ru 2017, 3 ноябрь, 
бастырып чыгару номеры 00120171102011);
Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының 2007 елның 18 гыйнварындагы 
19 номерлы боерыгы (алга таба – эш кагыйдәләре) белән расланган Россия 
Федерациясе Архив фонды документларын һәм дәүләт һәм муниципаль 
архивларда, музейларда һәм китапханәләрдә, Россия Фәннәр академиясе 
оешмаларында саклауны, комплектлаштыруны, исәпкә алуны һәм алардан 
файдалануны оештыру кагыйдәләре (федераль башкарма хакимият 
органнарының норматив актлары бюллетене, 14.05.2007, № 20, кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып));
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " 2004 елның 28 июлендәге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – ТР Законы № 45-
ТРЗ) (Татарстан Республикасы, 2004, 3 август, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып));
«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына архив эше өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт 
вәкаләтләрен бирү турында» 2007 елның 24 декабрендәге 63-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы (алга таба – 2007 елның 63-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, 2007 елның 25 
декабре, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән);
«Татарстан Республикасында архив эше турында " 2017 елның 20 июлендәге 63-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба - 2017 елның 63-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы законнары 
җыелышы, 2017, Т 55( I өлеш), 2016 ст.);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләр



төзелгәнче, берләшкәнче, бүленгәнче яисә аларның статусы үзгәргәнче барлыкка 
килгән һәм Татарстан Республикасы муниципаль архивларында саклана торган 
архив документларын исәпкә алуны тәэмин итү турында " 2007 ел, 28 май, 203 нче
карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 203 нче 
карары) (Татарстан Республикасы, 2007, 25 декабрь, кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып) белән);
Чистай муниципаль районы Уставы;
Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба – 
Башкарма комитет турында Нигезләмә);
Башкарма комитетның 2006 елның 15 февралендәге 64 номерлы карары (алга 
таба-бүлек турында Нигезләмә);
Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре;
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
физик торышта булган Россия Федерациясе Архив фонды документлары 
документларның физик бөтенлегенә куркыныч янаган матди чыганакларның югары
дәрәҗәдә җимерелүе белән таныла;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерактан 
торып эш урыны-муниципаль районнарның авыл җирлекләрендә документлар 
кабул итү һәм бирү, гариза бирүчеләргә консультация бирү тәрәзәсе;
техник хата-дәүләт хезмәте күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 
документларга кертелгән белешмәләргә (дәүләт хезмәте нәтиҗәсе) туры 
килмәвен китергән хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата);

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза белән (алга таба - гариза) 
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ 
Федераль законның 2 ст.1 пункты). Гариза билгеләнгән үрнәк буенча ирекле 
формада төзелә яки стандарт бланкта тутырыла (1нче кушымта). 
 Гариза электрон формада стандарт бланкка тутырыла:
 Башкарма комитетның рәсми сайтында (http://www.chistay@tatar.ru);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында 
(http://www.gosuslugi.ru/).

2.Стандарт предоставления государственной услуги

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
стандартына таләпләр исеме

Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәтен ЯКИ 
таләпне билгеләүче 
норматив акт

Архивның уку залында эшләү өчен 
кулланучыга архив документларын бирү

125-ФЗ номерлы 
Федераль законның 24 
ст. 1 өлеше; 

2.1. Дәүләт хезмәте атамасы Чистай муниципаль районы башкарма 
комитеты

2017 ел, № 63-ТРЗ ТР 
Законының 21 ст.; 

Дәүләт хезмәте башкаручы - Башкарма 
комитетның архив бүлеге

2007 ел, № 63-ТРЗ ТР 
Законының 1 ст.;

2.2. Турыдан-туры дәүләт хезмәте
күрсәтүче җирле үзидарә органы 
исеме

Россия Федерациясе Архив фонды 
документларын һәм дәүләт серен тәшкил 
итүче башка архив документларын 
файдаланучыларга, Россия Федерациясе 
законнары белән билгеләнгән башка 
чикләүләрне исәпкә алып, архивның эш 

п. 5.7, 5.12, 5.13 
кагыйдәләр



бүлмәләрендә уку залларында (карау 
залларында, фонодокументларны, 
каталоглар бүлмәләрендә) эшләү өчен басма 
басмалар архивларының фәнни-белешмә-
эзләү чараларын (алга таба махсус бүлеп 
бирелгән урын булмаганда) саклаудагы яисә 
архивның эш бүлмәсендә (алга таба - уку 
залы) архив хезмәткәре контроле астында

2.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
нәтиҗәләренең тасвирламасы

эшләргә, документларга белешмә-эзләү 
чараларын алу, шулай ук уку залында-
мөрәҗәгать итүче көнендә булган 
автоматлаштырылган белешмә – эзләү 
чараларына керү мөмкинлеген алу;

125-ФЗ номерлы 
Федераль законның 4 ст. 
3 өлеше; 

2.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
срогы, шул исәптән дәүләт 
хезмәте күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга мөрәҗәгать итү 
зарурлыгын исәпкә алып, туктату
мөмкинлеге Россия Федерациясе 
законнары белән каралган 
очракта дәүләт хезмәте күрсәтүне
туктату срогы

эш, Документлар (эшләр, керү чикләнгән 
документлардан, өлешчә рөхсәт ителгәннәр, 
чит телдә) алу-гариза бирүче заказ 
рәсмиләштергән көннән алып 2 эш көненнән
дә соңга калмыйча;

2017 ел, № 63-ТРЗ ТР 
Законының 7 ст.; 

2.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан тапшырылырга 
тиешле дәүләт хезмәтләре 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәтләр, 
аларны алу ысуллары, шул 
исәптән электрон формада, 
аларны тапшыру тәртибе 
законнар һәм башка норматив 
хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге, аларны тапшыру 
тәртибе

гариза бирүче заказ рәсмиләштергән көннән 
соң 10 эш көненнән дә соңга калмыйча, чит 
телләрдә рөхсәт ителгән эшләр, документлар
алу;

Бүлек турында 
нигезләмә 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм 
мөрәҗәгать итүче тәкъдим итәргә
хокуклы башка оешмалар 
карамагында булган һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтү өчен норматив 
хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге, шулай ук аларны алу 
ысуллары, шул исәптән электрон 
формада, аларны тапшыру 
тәртибе; дәүләт органы, җирле 
үзидарә органы яисә әлеге 
документлар карамагында булган 
оешма

Дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын туктатып 
тору мөмкинлеге каралмаган 

1 ст. 24 ст., 25 ст. 125-ФЗ 
номерлы Федераль 
закон; 

2.7. Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда Килештерү 
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
таләп ителгән һәм дәүләт хезмәте
күрсәтүче башкарма хакимият 
органы тарафыннан гамәлгә 
ашырыла торган дәүләт 
хакимияте (җирле үзидарә) 
органнары һәм аларның структур 
бүлекчәләре Исемлеге

Шәхси (язма) мөрәҗәгать булганда:

2.8. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 1. Кулланучы архивка җибәргән орган яки 2017 ел, № 63-ТРЗ ТР 



кирәкле документларны кабул 
итүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге

оешманың хаты яки кулланучының 
гаризасы, кулланучының уку залында эшләү
вакытын озайту турында белдерүе.

Законының 22 ст.; 

2.9. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
туктатып тору яисә бирүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге

Шәхси гаризада яки хатта кулланучының 
фамилиясе, исеме, атасының исеме 
(соңгысы - булган очракта), вазыйфасы 
(булган очракта), гыйльми исеме һәм 
гыйльми дәрәҗәсе (булган очракта), 
тикшеренүнең темасы һәм хронологик 
кысалары күрсәтелә.

2.10. Дәүләт хезмәте күрсәткән 
өчен алына торган дәүләт 
пошлинасы яисә башка түләү алу 
тәртибе, күләме һәм нигезләре, 
шул исәптән мондый түләү 
күләмен исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да кертеп

2. Шәхесне раслаучы документлар: п.5.12, 5.13. Кагыйдә; 

2.11. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган
хезмәт күрсәтүләр өчен түләү алу
тәртибе, күләме һәм нигезләре, 
шул исәптән мондый түләү 
күләмен исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да кертеп

мөрәҗәгать итүче; пп. 1.2, 3.1, 4.1.1, 4.1.3, 
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 
тәртип 

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорау биргәндә һәм 
мондый хезмәтләр күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда чиратта 
көтүнең максималь вакыты

балигъ булмаган мөрәҗәгать итүченең ата 
анасы яисә башка законлы вәкиле;

пп. 3.1 – 3.6, 4.1.7 тәртип

2.13. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында мөрәҗәгать итүченең 
соравын, шул исәптән электрон 
формада да теркәү вакыты

озата баручы затлар (шул исәптән законлы 
вәкилләре, переводчиков һәм башка 
ярдәмчеләре, затларны озата баручы 
кулланучыларның мөмкинлекләре чикле).

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган бүлмәләргә, гариза 
бирүчеләрне көтү һәм кабул итү 
урынына, шул исәптән әлеге 
объектларның инвалидлар өчен 
үтемлелеген тәэмин итүгә, 
инвалидларны социаль яклау 
турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендә, мондый 
хезмәтләр күрсәтү тәртибе 
турында визуаль, текст һәм 
мультимедияле мәгълүмат 
урнаштыру һәм рәсмиләштерүгә 
таләпләр

3. Юридик зат вәкиленең вәкаләтләрен 
раслаучы документлар.



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 
аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә административ 
процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау
3.1.1. кулланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив 
документларын бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз 
эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү;
2) гариза кабул итү һәм теркәү;
3) документларны тикшерү һәм анкета һәм йөкләмәләр бирү-шәхси мәгълүматларны 
эшкәртү һәм конфиденциальлек режимын саклау турында килешү;
4) гариза бирүчегә Документлар, куллану фонды күчермәләре, тасвирламалар бирүгә
заказ бланкын (таләпләр) тутыру өчен бирү;
5) кулланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив документларын 
ачыклау һәм әзерләү;
6) уку залында эшләү өчен архив документларын бирү.
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр блок-схемасы 2 нче кушымтада 
күрсәтелгән.
3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү
3.1. Мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәтләрен алу тәртибе турында консультацияләр 
алу өчен бүлеккә шәхсән, телефон һәм/яки язмача, шул исәптән электрон почта аша 
да мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән дәүләт хезмәте 
алу өчен кирәкле документлар составы, формасы һәм эчтәлеге буенча да. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүне башлап җибәрүче запрос бирү гариза бирүчегә документлар 
рәсмиләштерү өлешендә ярдәм күрсәтүне таләп итми.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең консультациясе.
3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү
3.3.1. Мөрәҗәгать итүче (аның вәкиле) шәхсән кәгазьдә, Башкарма комитетның 
рәсми сайты аша электрон рәвештә, Татарстан Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр Порталы, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) 
Бердәм порталы яки почта аша почта аша гариза бирә (җибәрә). 
Дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә электрон почта 
яки Башкарма комитетның Интернет-кабул итү бүлмәсе аша җибәрелә. Электрон 
формада кергән гариза бастырып чыгарыла, аны теркәү билгеләнгән тәртиптә 
башкарыла. 
1.3.2. Электрон формада гариза җибәргәндә Башкарма комитет белгече Интернет–
кабул итү бүлмәсе аша кергән мөрәҗәгатьләр белән эшләү өчен җавап бирүче, 
гаризаны теркәп, электрон һәм кәгазь рәвештә бүлеккә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гарызнамә кергән вакыттан бер эш 
көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: теркәлгән гариза яки бүлеккә җибәрелгән хат.



4.4. Файдаланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив 
документларын бирү
3.4.1. Бүлек белгече: 
тикшерү вәкаләтләрен мөрәҗәгать итүченең гамәлдә булган очракта ышаныч кәгазе 
буенча;
барлык кирәкле документларның булу-булмавын һәм аларның билгеләнгән 
таләпләргә туры килүен тикшерү (документларны тиешле рәсмиләштерү, 
документларда вәкиллекләр, дәгъвалар, язылган сүзләр һәм аларга тиешле 
төзәтүләр булмау).
Искәрмәләр булмаган очракта, бүлек белгече гариза кабул итә һәм теркәүне 
башкара.  
Гариза беренче тапкыр килгән очракта, гариза бирүчегә тутыру өчен билгеләнгән 
үрнәктәге анкета (3 нче кушымта), мөрәҗәгать итүченең ата – анасына яки башка 
законлы вәкиленә, озата баручы затка (шул исәптән законлы вәкилгә, тәрҗемәчегә 
һәм башка ярдәмчеләргә, сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикләнгән 
кулланучыны озатып йөрүче затларга) - анкета бирә, анда түбәндәгеләр күрсәтелә: 
фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгы – булган очракта), туу датасы, 
гражданлыгы, эш урыны (Уку) һәм вазыйфасы (булганда), яшәү урыны буенча теркәү 
адресы (булу), фактта яшәү адресы, элемтә өчен телефон номеры (булганда), 
электрон почта адресы (булганда), төре, серия, шәхесне раслаучы документ номеры 
һәм датасы, шулай ук документ, фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы-
булганда), шәхси мәгълүматларны эшкәртү турында килешү һәм конфиденциальлек 
режимын үтәү (3 кушымта). 
Әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш тарту 
өчен нигез булган очракта, бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен 
каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм тапшырылган документларда ачыкланган 
җитешсезлекләрне карап тотуны язмача аңлату белән документлар кире кайтара. 
Кулланучының уку залында эшләү вакытын озайту турында гариза килгән очракта, 
3.4.4 пунктында каралган процедуралар гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче килгән көнне 15
минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза, бирелгән 
анкеталар һәм йөкләмәләр-шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык турында 
килешү һәм конфиденциальлек режимын үтәү яки мөрәҗәгать итүчегә кире 
кайтарылган Документлар. 
1.4.2. Мөрәҗәгать итүче, аның законлы вәкилләре, аны озата баручы затлар тәртип 
белән таныша, тутыра: кулланучы анкетасын, аның законлы вәкилләре, аны озата 
баручы затлар - анкетаны тутыра, анда түбәндәгеләр күрсәтелә: фамилиясе, исеме, 
атасының исеме (соңгысы) – булганда), туу датасы, гражданлыгы, эш (уку) һәм 
вазыйфасы (булганда), яшәү урыны буенча теркәү адресы (булу), фактта яшәү 
адресы, элемтә өчен телефон номеры (булганда), электрон почта адресы (булганда), 
төре, серия, шәхесне таныклаучы документның номеры һәм датасы, шулай ук 
документ, фамилия, исеме, атасының исеме (соңгысы – булганда) озатып баручы зат, 
кулланучы һәм аны озатып йөрүче затлар-шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык
һәм конфиденциальлек режимын үтәү турында килешү һәм Бүлек белгеченә 
тапшыралар.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар кулланучының анкетасын 
алганнан соң 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.



Процедураларның нәтиҗәсе: кулланучының, аны озата баручы законлы 
вәкилләренең тутырылган анкеталары, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык 
турында килешү һәм Бүлек белгеченә бирелгән конфиденциальлек режимын үтәү.
1.4.3. Бүлек Белгече: 
анкета тутыруның дөреслеген, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык турында 
килешүләрдә имзалар булуны һәм конфиденциальлек режимын үтәүне тикшерә һәм 
гариза бирүчегә Документлар, куллану фонды күчермәсе, тасвирлама (алга таба - 
заказ бланкы) (4 нче кушымта) бирү өчен заказ бланкын (таләпләр) бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар кулланучының анкетасын 
алганнан соң 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән заказ бланкы.
4.4. Гариза бирүче заказ бланкын тутыра һәм Бүлек белгеченә тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар заказ бланкын алганнан соң 15 
минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: заказ бланкы тутырылган, Бүлек белгеченә 
тапшырылган.
1.4.5. Бүлек белгече, заказ бланкы алып:
тутыру дөреслеген тикшерә;
тасвирламаларны, архив документларын саклагычтан сайлап алуны башкара;
2.8 пунктларда каралган дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең 
булу-булмавын тикшерә. һәм 2.9. әлеге Регламент;
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 пунктларында каралган эшләр, Документлар, Белешмә-эзләү 
чаралары, басма басмаларның булуын тикшерә;
бирелгән документларның торышын тикшерә;
заполняет заказ бланкында исемнәре графу һәм выдаваемых Документлар саны.
Эш, Документлар, Белешмә-эзләү чаралары булган очракта, тәртипнең 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 пунктларында каралган керү чикләнгән басма басмалары мөрәҗәгать итүчедән 
эшкә, документларга, белешмә-эзләү чараларына, аларга керү чикләнгән басмаларга
керә алу өчен нигез булган документларны соратып ала.
Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр яисә эшләр, Документлар, 
Белешмә-эзләү чаралары, чикләнгән басма басмалар, бүлек белгече булган 
документлар булган очракта:
мөрәҗәгать итүчегә, сәбәпләрен күрсәтеп, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында 
телдән хәбәр итә;
гражданнар гаризаларын һәм оешмаларның хатларын теркәү журналында хезмәт 
күрсәтүдән баш тартуны теркәә. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар заказ бланкын алганнан соң 15 
минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кулланучыга эш өчен бирелгән документлар яки дәүләт 
хезмәте күрсәтүдән баш тарту.
3.5. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү
КФҮ аша хезмәт күрсәтү күренми.
3.6. Төзәтү техник хаталар. 
Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе буларак, гариза бирүчегә Башкарма комитет тарафыннан 
бирелгән документ түгел, техник хаталарны төзәтү гамәлгә ашырылмый.



4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын 
ачыклау һәм бетерү, шикаятьләрне карау, муниципаль хезмәт күрсәтү 
процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы вазыйфаи затларының
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;
билгеләнгән тәртиптә эш алып баруны тикшерүне үткәрү; 3. Административ 
процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, аларны үтәү тәртибенә 
карата таләпләр, шул исәптән электрон формада административ процедураларны 
башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәкләрендә административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау
3.1.1. кулланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив 
документларын бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз 
эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү;
2) гариза кабул итү һәм теркәү;
3) документларны тикшерү һәм анкета һәм йөкләмәләр бирү-шәхси мәгълүматларны 
эшкәртү һәм конфиденциальлек режимын саклау турында килешү;
4) гариза бирүчегә Документлар, куллану фонды күчермәләре, тасвирламалар бирүгә
заказ бланкын (таләпләр) тутыру өчен бирү;
5) кулланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив документларын 
ачыклау һәм әзерләү;
6) уку залында эшләү өчен архив документларын бирү.
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр блок-схемасы 2 нче кушымтада 
күрсәтелгән.
3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү



3.1. Мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәтләрен алу тәртибе турында консультацияләр 
алу өчен бүлеккә шәхсән, телефон һәм/яки язмача, шул исәптән электрон почта аша 
да мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән дәүләт хезмәте 
алу өчен кирәкле документлар составы, формасы һәм эчтәлеге буенча да. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүне башлап җибәрүче запрос бирү гариза бирүчегә документлар 
рәсмиләштерү өлешендә ярдәм күрсәтүне таләп итми.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең консультациясе.
3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү
3.3.1. Мөрәҗәгать итүче (аның вәкиле) шәхсән кәгазьдә, Башкарма комитетның 
рәсми сайты аша электрон рәвештә, Татарстан Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр Порталы, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) 
Бердәм порталы яки почта аша почта аша гариза бирә (җибәрә). 
Дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә электрон почта 
яки Башкарма комитетның Интернет-кабул итү бүлмәсе аша җибәрелә. Электрон 
формада кергән гариза бастырып чыгарыла, аны теркәү билгеләнгән тәртиптә 
башкарыла. 
1.3.2. Электрон формада гариза җибәргәндә Башкарма комитет белгече Интернет–
кабул итү бүлмәсе аша кергән мөрәҗәгатьләр белән эшләү өчен җавап бирүче, 
гаризаны теркәп, электрон һәм кәгазь рәвештә бүлеккә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гарызнамә кергән вакыттан бер эш 
көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: теркәлгән гариза яки бүлеккә җибәрелгән хат.
4.4. Файдаланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив 
документларын бирү
3.4.1. Бүлек белгече: 
тикшерү вәкаләтләрен мөрәҗәгать итүченең гамәлдә булган очракта ышаныч кәгазе 
буенча;
барлык кирәкле документларның булу-булмавын һәм аларның билгеләнгән 
таләпләргә туры килүен тикшерү (документларны тиешле рәсмиләштерү, 
документларда вәкиллекләр, дәгъвалар, язылган сүзләр һәм аларга тиешле 
төзәтүләр булмау).
Искәрмәләр булмаган очракта, бүлек белгече гариза кабул итә һәм теркәүне 
башкара.  
Гариза беренче тапкыр килгән очракта, гариза бирүчегә тутыру өчен билгеләнгән 
үрнәктәге анкета (3 нче кушымта), мөрәҗәгать итүченең ата – анасына яки башка 
законлы вәкиленә, озата баручы затка (шул исәптән законлы вәкилгә, тәрҗемәчегә 
һәм башка ярдәмчеләргә, сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикләнгән 
кулланучыны озатып йөрүче затларга) - анкета бирә, анда түбәндәгеләр күрсәтелә: 
фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгы – булган очракта), туу датасы, 
гражданлыгы, эш урыны (Уку) һәм вазыйфасы (булганда), яшәү урыны буенча теркәү 
адресы (булу), фактта яшәү адресы, элемтә өчен телефон номеры (булганда), 
электрон почта адресы (булганда), төре, серия, шәхесне раслаучы документ номеры 
һәм датасы, шулай ук документ, фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы-
булганда), шәхси мәгълүматларны эшкәртү турында килешү һәм конфиденциальлек 
режимын үтәү (3 кушымта). 



Әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш тарту 
өчен нигез булган очракта, бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен 
каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм тапшырылган документларда ачыкланган 
җитешсезлекләрне карап тотуны язмача аңлату белән документлар кире кайтара. 
Кулланучының уку залында эшләү вакытын озайту турында гариза килгән очракта, 
3.4.4 пунктында каралган процедуралар гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче килгән көнне 15
минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза, бирелгән 
анкеталар һәм йөкләмәләр-шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык турында 
килешү һәм конфиденциальлек режимын үтәү яки мөрәҗәгать итүчегә кире 
кайтарылган Документлар. 
1.4.2. Мөрәҗәгать итүче, аның законлы вәкилләре, аны озата баручы затлар тәртип 
белән таныша, тутыра: кулланучы анкетасын, аның законлы вәкилләре, аны озата 
баручы затлар - анкетаны тутыра, анда түбәндәгеләр күрсәтелә: фамилиясе, исеме, 
атасының исеме (соңгысы) – булганда), туу датасы, гражданлыгы, эш (уку) һәм 
вазыйфасы (булганда), яшәү урыны буенча теркәү адресы (булу), фактта яшәү 
адресы, элемтә өчен телефон номеры (булганда), электрон почта адресы (булганда), 
төре, серия, шәхесне таныклаучы документның номеры һәм датасы, шулай ук 
документ, фамилия, исеме, атасының исеме (соңгысы – булганда) озатып баручы зат, 
кулланучы һәм аны озатып йөрүче затлар-шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык
һәм конфиденциальлек режимын үтәү турында килешү һәм Бүлек белгеченә 
тапшыралар.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар кулланучының анкетасын 
алганнан соң 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кулланучының, аны озата баручы законлы 
вәкилләренең тутырылган анкеталары, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык 
турында килешү һәм Бүлек белгеченә бирелгән конфиденциальлек режимын үтәү.
1.4.3. Бүлек Белгече: 
анкета тутыруның дөреслеген, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык турында 
килешүләрдә имзалар булуны һәм конфиденциальлек режимын үтәүне тикшерә һәм 
гариза бирүчегә Документлар, куллану фонды күчермәсе, тасвирлама (алга таба - 
заказ бланкы) (4 нче кушымта) бирү өчен заказ бланкын (таләпләр) бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар кулланучының анкетасын 
алганнан соң 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән заказ бланкы.
4.4. Гариза бирүче заказ бланкын тутыра һәм Бүлек белгеченә тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар заказ бланкын алганнан соң 15 
минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: заказ бланкы тутырылган, Бүлек белгеченә 
тапшырылган.
1.4.5. Бүлек белгече, заказ бланкы алып:
тутыру дөреслеген тикшерә;
тасвирламаларны, архив документларын саклагычтан сайлап алуны башкара;
2.8 пунктларда каралган дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең 
булу-булмавын тикшерә. һәм 2.9. әлеге Регламент;
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 пунктларында каралган эшләр, Документлар, Белешмә-эзләү 
чаралары, басма басмаларның булуын тикшерә;



бирелгән документларның торышын тикшерә;
заполняет заказ бланкында исемнәре графу һәм выдаваемых Документлар саны.
Эш, Документлар, Белешмә-эзләү чаралары булган очракта, тәртипнең 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 пунктларында каралган керү чикләнгән басма басмалары мөрәҗәгать итүчедән 
эшкә, документларга, белешмә-эзләү чараларына, аларга керү чикләнгән басмаларга
керә алу өчен нигез булган документларны соратып ала.
Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр яисә эшләр, Документлар, 
Белешмә-эзләү чаралары, чикләнгән басма басмалар, бүлек белгече булган 
документлар булган очракта:
мөрәҗәгать итүчегә, сәбәпләрен күрсәтеп, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында 
телдән хәбәр итә;
гражданнар гаризаларын һәм оешмаларның хатларын теркәү журналында хезмәт 
күрсәтүдән баш тартуны теркәә. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар заказ бланкын алганнан соң 15 
минут эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кулланучыга эш өчен бирелгән документлар яки дәүләт 
хезмәте күрсәтүдән баш тарту.
3.5. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү
КФҮ аша хезмәт күрсәтү күренми.
3.6. Төзәтү техник хаталар. 
Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе буларак, гариза бирүчегә Башкарма комитет тарафыннан 
бирелгән документ түгел, техник хаталарны төзәтү гамәлгә ашырылмый.

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 
түбәндәгеләрне үз эченә ала: гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын 
ачыклау һәм бетерү, шикаятьләрне карау, муниципаль хезмәт күрсәтү 
процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы вазыйфаи затларының
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;
билгеләнгән тәртиптә эш алып баруны тикшерүне үткәрү;





2 нче кушымта 
Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләрнең өзлеклелеге блок-схемасы 





3 нче кушымта 
___________________ мунициципаль районы 
__________________________ Башкарма комитетының архив бүлеге 
Файдаланучы эш кәгазе № ____ 
Уку залында эшләүче файдаланучы 
анкетасы 
1. Фамилиясе, исеме, атасының исеме 
_________________________________________________________ 

2. Туган датасы 
_____________________________________________________________ 

3. Гражданлыгы_________________________________________________ 

4. Эш (уку) урыны һәм вазыйфасы 
_____________________________________________________________ 

(учреждениенең тулы исеме, аның почта һәм электрон адресы, телефоны) 
5. Белеме, гыйльми дәрәҗәсе, исеме 
______________________________________________________________________
___________________________________________ 

6. Тикшеренүләр уздыру өчен нигез 
____________________________________________ 

(оешма җибәргән яисә шәхси гариза буенча) 
7. Тема исеме, хронологик кысалар 
____________________________________________ 

8. Эш максатлары 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

9. Булу урыны буенча теркәлү адресы, телефон номеры 
______________________________________________________________________
__________________________________________ 

10. Мобиль телефоны номеры, электрон адресы 
_____________________________________________________________ 

11. Паспорты сериясе һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Йөкләмә-килешү. 
Мин, 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 



Россия Федерациясенең Дәүләт һәм муниципаль архивларындагы архив 
докуменларыннан файдалануның гамәлдәге тәртибе белән таныштым һәм аны 
үтәргә йөкләмә алам. 
Анкетада күрсәтелгән белешмәләрне автоматлаштырылган эшкәртү һәм саклау 
белән килешәм. 
Миңа мәгълүм булган һәм Россия Федерациясе законнары белән файдалануы һәм
таратылуы чикләнгән мәгълүматка карата конфиденциальлек режимын үтәргә 
йөкләмә алам. 
«___» _____________ 20__ ел 
_______________________ 
имзасы 
______________________________ _____________________ 
_____________________________ 

архив хезмәткәренең вазыйфасы, имзасы
имзасы расшифровкасы

«___» _____________ 20__ г.



                                                                                                                          Кушымта 
 (белешмә) 

Кулланучы архивның уку залында эшләү өчен архив документларын бирү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүгә җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи затлар

реквизитлары

Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге 

Вазифа Телефон Электрон адрес

Бүлек башлыгы: Йосыпова Лилия Камил 
кызы

(8-84342)
5-06-05

Е-mail:Lilya.Yusupova@tatar.ru

Әйдәп баручы белгеч: Сәйфуллина 
Динара Рамил кызы

(8-84342)
 5-06-05

Әйдәп баручы белгеч:
Исхакова Әдилә Альберт кызы

(8-84342)
     5-06-05

Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты

Вазифа Телефон Электрон адрес

Чистай муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитәкчесе Хасанов Эдуард 
Рустамович

(8-84342)
    5-10-84
    5-43-53

Е-mail:Eduard.Hasanov@tatar.ru

Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче 
Заглядова Ольга Валентиновна

(8-84342)
     5-20-51

E-mail:Olga.Zaglyadova@tatar.ru
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