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 КАРАР 

 

Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына үзгәрешләр кертү турында 

 

 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы "Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» Федераль закон нигезендә, 2017 елның 4 

июлендәге 788 номерлы «Төзелешкә һәм файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү 

өчен кирәкле документларны электрон формада җибәрү турында» Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карарын, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 ел, 27 сентябрь, 729 нчы «Төзелешкә һәм файдалануга 

тапшыруга рөхсәт бирү өчен кирәкле документларны электрон формада җибәрү 

турында» карарын   үтәү йөзеннән һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:  
1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

2018 елның 27 ноябрендәге 261 номерлы карары белән расланган төзелешкә рөхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (4 нче 

кушымта) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1. 1.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү  

Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы белән 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(алга таба - РФ ШрК) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 03.01.2005, № 1 (1 

өлеш), 16 ст.); 

Россия Федерациясе Җир кодексы белән 2001 елның 25 октябрендәге 136-ФЗ 

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

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

«Россия Федерациясендә архитектура эшчәнлеге турында " 1995 елның 17 

ноябрендәге 169-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 169-ФЗ номерлы Федераль 

закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 20.11.1995, № 47, 4473 ст.)); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

06.10.2003, № 40, 3822 ст.)); 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль 

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



«Электрон имза турында " 06.04.2011 №63-ФЗ Федераль закон (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 11.04.2011, № 15, 2036 ст.); 

Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт идарәсе системасын 

камилләштерүнең төп юнәлешләре турында " 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы 

Указы (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 07.05.2012, № 19, 2338 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне 

электрон формада бирүгә таләпләр турында " 2016 елның 26 мартындагы 236 

номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 11.04.2016, № 15, 2084 

ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «төзелешкә рөхсәт бирү һәм объектны 

электрон формада файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү өчен кирәкле документларны 

җибәрү турында " 2017 елның 4 июлендәге 455 номерлы карары (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 10.07.2017, № 28, 4162 ст.); 

Россия Төзелеш Министрлыгының «төзелешкә рөхсәт формасын һәм объектны 

файдалануга тапшыруга рөхсәт формасын раслау турында "2015 елның 19 

февралендәге 117/пр номерлы боерыгы (рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru" Татар-информ " мәгълүмат агентлыгы); 

«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, № 155-156, 

03.08.2004); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «төзелешкә һәм 

файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү өчен кирәкле документларны электрон формада 

җибәрү турында " 2017 елның 27 сентябрендәге 729 номерлы карары (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 20.10.2017, № 728, 4162 ст.)); 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының 2005 елның 8 

декабрендәге 14 номерлы карары( алга таба-Устав); 

Апас муниципаль районы Советының 2012 елның 25 февралендәге 69 номерлы 

карары белән расланган Апас муниципаль районы башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба-ИК турында Нигезләмә)); 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

2013 елның 4 сентябрендәге 252 номерлы карары (алга таба – кагыйдәләр) белән 

расланган Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

нигезендә гамәлгә ашырыла.”; 

1.2.1.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле унҗиденче-унтугызынчы абзац өстәргә: 

«Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

ЕСИА – идентификацияләү һәм аутентификацияләүнең бердәм системасы; 

Гариза - муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау (210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 2 статьясындагы 2 пункты).»; 

1.3.2.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
2.3. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләренең 

тасвирламасы  

1. Капиталь төзелеш объектларын төзү, 

реконструкцияләүгә рөхсәт. 

ч.1, 20, 21.14 ст. 

51 ГрК РФ; 

 

 

1.4. 2.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
2.4. Муниципаль хезмәт Төзелешкә рөхсәт бирү, төзелешкә рөхсәт ч. 11, 21.14 ст. 



күрсәтү срогы, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы оешмаларга 

мөрәҗәгать итү зарурлыгын 

исәпкә алып, әгәр туктату 

мөмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белән 

каралган очракта муниципаль 

хезмәтне туктатып тору срогы 

бирүгә үзгәрешләр кертү – биш көн, гариза 

теркәлгән көннән соң муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору срогы. Төзелешкә 

рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту 

зарурлыгына бәйле рәвештә, төзелешкә рөхсәт 

бирүгә үзгәрешләр кертү – биш көн. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын 

туктатып тору каралмаган 

51 ГрК РФ 

 

1.5. 2.5 пунктта  

  икенче абзацта “гариза” сүзләрен «(документ формасында кәгазь күчермәдә; 

электрон формада (искәрмә: мөрәҗәгать итүче исеменнән эшләүче затлар), 63-ФЗ 

номерлы Федераль закон һәм 210-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә, 

гади электрон имза куелган, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталы аша uslugi.tatarstan.ru);» 

  алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

  "б) капиталь төзелеш объектын, подъездларны һәм аңа керү урыннарын, ачык 

сервитутлар чикләрен, археологик мирас объектларын билгеләү белән җир 

кишәрлегенең шәһәр төзелеше планында күрсәтелгән мәгълүмат нигезендә 

планлаштыру схемасы;»; 

  унберенче абзацта «яки демонтаж " сүзләрен төшереп калдырырга; 

  ундүртенче абзацны төшереп калдырырга; 

  егермедән егерме икенче абзацларны төшереп калдырырга; 

  түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:: 

  "Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы 

uslugi.tatarstan.ru аша электрон формада гариза биргәндә әлеге пунктның 2 

пунктчасында (әгәр җир кишәрлегенә хокук күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт 

реестрында теркәлмәгән булса) күрсәтелгән документларның скан-күчермәләре 

тапшырыла, 3-4 пункчаларда  (әгәр күрсәтелгән документлар (аларның күчермәләре 

яки белешмәләре), әлеге пунктның 6-8, 10 пунктчаларында күрсәтелмәгән булса.»; 

1.6. 2.6 пунктта бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«3)төзелеш өчен рөхсәт алуга гариза бирелгән көнгә кадәр өч ел алдан бирелгән 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы яки сызыкча объект төзелешенә рөхсәт 

бирелгән очракта территорияне планлаштыру проекты һәм территорияне межалау 

проекты реквизитлары (линияле объектны төзү, реконструкцияләү өчен документлар 

әзерләү таләп ителми торган очраклардан тыш), линия объект төзелешенә рөхсәт 

биргән очракта территорияне планлаштыру проекты реквизитлары, аны урнаштыру 

өчен җир кишәрлеге төзү таләп ителми;»; 

түбәндәге эчтәлекле унынчы һәм унберенче абзац өстәргә:: 

"8) проект документларына дәүләти булмаган экспертиза бәяләмәсе бирелгән 

очракта, проект документларына дәүләти булмаган экспертизаның уңай бәяләмәсен 

биргән юридик затны аккредитацияләү турында таныклык күчермәсе; 

9) капиталь төзелеш объекты төзелеше очрагында территория куллануның 

аерым шартлары булган зонаны билгеләү яки үзгәртү турында карар күчермәсе, аны 

Россия Федерациясе законнары нигезендә территориянең аерым куллану шартлары 

булган зона яисә капиталь төзелеш объектын үзгәртеп корганда билгеләргә тиеш, 

аның нәтиҗәсендә реконструкцияләнгән объектка карата территориянең аерым 

шартлары булган зона яисә территориянең аерым шартлары булган элек билгеләнгән 

зонасы үзгәрергә тиеш;»; 



дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3) инженерлык эзләнүләр нәтиҗәләре һәм проект документларында булган 

түбәндәге материаллар (әгәр күрсәтелгән документлар (аларның күчермәләре 

яки алардагы мәгълүматлар) бәяләмәләрнең бердәм дәүләт реестрында юк 

икән):»; 

алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 

«б) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планында күрсәтелгән мәгълүмат 

нигезендә башкарылган җир кишәрлеген планлаштыру схемасы, ә 

территорияне планлаштыру проекты нигезендә башкарылган проект 

документациясе әзерләнгән очракта (линияле объектны төзү, реконструкцияләү 

өчен территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү таләп ителми 

торган очраклардан тыш) сызыклы объектларга бүлеп бирелгән полосаның 

проект документлары әзерләнгән очракта (линияле объектны төзү, 

реконструкцияләү өчен документлар әзерләү таләп ителми торган очраклардан 

тыш));»; 

җиденче абзацны төшереп калдырырга; 

сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"в) архитектура һәм конструктив карарлар, шулай ук инвалидларның капиталь 

төзелеш объектына керә алуын тәэмин итүгә юнәлдерелгән карарлар һәм 

чаралар урын алган бүлекләр (сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, ял, спорт 

һәм социаль-мәдәни һәм коммуналь-көнкүреш билгеләнештәге башка 

объектлар, транспорт, сәүдә, җәмәгать туклануы объектлары, эшлекле, 

административ, финанс, дини билгеләнештәге объектлар, торак фонды 

объектларына проект документлары әзерләнгән очракта);»; 

тугызынчы абзацны төшереп калдырырга; 

унынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"г) капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты (капиталь төзелеш 

объектларын, аларның өлешләрен сүтү кирәк булган очракта, капиталь төзелеш 

объектларын, аларның өлешләрен сүтү буенча эшләрне оештыру проектын да 

кертеп));»; 

унберенче һәм уникенче абзацларны төшереп калдырырга; 

1.8. 2.8 пунктта түбәндәге эчтәлекле 4 пунктчаны өстәргә::  

"4) №63-ФЗ һәм №210-ФЗ Федераль законнары таләпләре нигезендә кул 

куелмаган гариза һәм документлар (документлар күчермәсе) тапшыру 

(электрон формада гариза биргәндә) )»; 

1.9. 2.15 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 
2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен 

мөмкин булуы һәм сыйфаты 

күрсәткечләре 

Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең һәркем 

өчен мөмкин булуы һәм сыйфаты күрсәткечләре 

булып тора: 

1) документларны кабул итү һәм карау 

срокларын үтәү; 

2) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу 

вакытын үтәү; 

3) Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәткәрләре тарафыннан әлеге регламентны 

бозуга прецедентлар (нигезле шикаятьләр) булу; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

консультация алу, Муниципаль хезмәт күрсәтү 

 



турында гариза бирү, КФҮ аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу мөмкинлеге; 

5) мәгълүмат стендларында, шәһәрнең рәсми 

сайтында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, 

тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу www.nabchelny.ru Интернет челтәрендә, ам 

6) гариза бирү, муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат алу, 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталындагы шәхси кабинет аша 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен 

электрон рәвештә алу мөмкинлеге 

uslugi.tatarstan.ru; 

7) Башкарма комитет хезмәткәрләренә яки 

күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә кабул итүгә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталы аша язылырга мөмкин 

uslugi.tatarstan.ru (техник мөмкинлекләр булганда) 

Установите приложение на смартфон и 

работайте офлайн 

+Установить Переводчик 

1.10. 2.16 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада 

алу тәртибе турында консультацияне Интернет-

кабул итү шәһәре, шәһәрнең рәсми сайты яки 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталы аша алырга мөмкин 

uslugi.tatarstan.ru. 

Законда муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

электрон формада гариза бирү каралган очракта, 

гариза Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр Порталы аша бирелә 

uslugi.tatarstan.ru яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) Бердәм порталы 

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

Муниципаль хезмәт түбәндәге очракларда 

электрон формада күрсәтелә: 

- әгәр капиталь төзелеш объектының проект 

документларына экспертиза уңай бәяләмәсе (РФ 

ШрК 48 статьясының 12.1 өлешендә каралган 

очракта төзелешнең аерым этапларына карата, РФ 

ШрК 49 статьясының 3.4 өлешендә каралган 

очракларда Проект документларына дәүләт 

экспертизасының уңай бәяләмәсе, РФ ШрК 49 

статьясының 6 өлешендә каралган очракларда 

Проект документларына дәүләт экологик 

экспертизасының уңай бәяләмәсе электрон 

формада (расланган электрон-цифрлы имза 

белән); 

- әгәр капиталь төзелеш объектының проект 

документлары һәм (яки) мондый проект 

документларын әзерләү өчен башкарылган 

инженерлык эзләнүләр нәтиҗәләре, шулай ук 

проект документларына һәм (яки) инженерлык 

эзләнүләр нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасы 

үткәрү өчен кирәкле башка документлар электрон 

формада тәкъдим ителгән булса. 

 



Мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслаучы 

Документ яки ЕСИА нан стандарт хисап 

язуыннан (электрон форма тутырганда) ким 

булмаган реквизитлары. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүгә гариза электрон 

формада 63-ФЗ номерлы Федераль закон һәм 210-

ФЗ номерлы Федераль закон таләпләренә туры 

китереп гади электрон имза белән языла. 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр Порталы аша алынган 

гаризаны теркәү uslugi.tatarstan.ru «Татарстан 

Республикасы дәүләт мәгълүмат үзәге»мәгълүмат 

системасының эчке кулланучылары өчен 

электрон рәвештә дәүләт, муниципаль һәм 

социаль әһәмиятле хезмәтләр күрсәтү модуле 

гамәлгә ашырыла. 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр Порталы аша гариза 

биргәндә uslugi.tatarstan.ru муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат, шулай 

ук муниципаль хезмәт нәтиҗәсе гариза бирүченең 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталында шәхси кабинетына 

җибәрелә uslugi.tatarstan.ru электрон формада, 

мөрәҗәгать итүченең башкаручы белән турыдан-

туры хезмәттәшлеге таләп ителми. 

 

1.11. 3.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 

«3.1.Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

гариза биргәндә шәхсән кәгазъ йөртүче рәвешендә:  

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр Формалаштыру һәм җибәрү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү; 

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү. 

3.1.1.1.2. Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

Порталына гариза электрон формада биргәндә uslugi.tatarstan.ru: 

1) Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 

тутыру uslugi.tatarstan.ru гариза бирүче гаризаның электрон формасы; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр Формалаштыру һәм җибәрү 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен әзерләү; 

5) нәтиҗә җибәрү гариза бирүченең Шәхси кабинетына дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталында uslugi.tatarstan.ru.»; 

1.12. 3.3.1 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә 

электрон почта, Интернет-кабул итү бүлмәсе аша, Татарстан Республикасы дәүләт 



һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә uslugi.tatarstan.ru. Электрон 

формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.»; 

1.13. 3.3.2 пунктының беренче абзацы. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

"3.3.2.Гариза биргәндә, бүлек белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы 

шәхсән түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:".  

2.1.7 пункты 2019 елның 1 июленнән үз көченә керә.  

3.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми сайтында 

бастырып чыгарырга (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Апас муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

4.Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

5.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет 

җитәкчесенең инфраструктур үсеш буенча урынбасары А.М. Хәсәновкә йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                             А.Н. Гыйбадуллин 

 


