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1. PaclaPra: -
1.1. <Tarapcrau Pecny6luracs[rAa rrrrb faI,IJIeJIepHe ropaK 6elen resMI4H IITY)

nporpaMMac' 6yeHrra ropaK carbrrr anyra (rosyre) r4cenKe xyro hevr coIII4aJIb rYJIeYnepHe

aJty XoKyKbI TypblHAa TaHblKJlblK Tanublpy 6yeuua MyHI'IquuaJIb Xe3MeT KYpceTYHeI{

aAMr,rHr4 cTp aTr4B p e fnaM e Hrtr u 1 KyIXbIMTaf a HH I. e3JI ef.e[.

1.2. Tarapcrau Pecny6nuKacbrHAa COIII4aIIb I4nOTeKa cucreMacblHAa ropaK

ruapTJIapbIH fXIIIbIpTyra MOXTaXnapHbI I{ceIIKe KyIO 6yeuua MyHIIIIIarI€UII Xe3MeT

KypceTylreH aAMr4H :/ICT}ATVIB p efJIaMeH r:t;ru 2 KyIUbIMrara HLITe3JIOHeII'

(08) $enpanr, 2019 etr

TOSeIeUt, apXI,ITeKTypa herra XaJIbIK f,IIIeeIueH T39MI,IH llTY

6yn ere rapaSlruH aH MyHI4IrI4n aJIb xe3MerJlep KYpcerY

aAMlIHI,ICrp arl4 B p e rJIaM eHrJIapbIH pac Jray rypblHAa

KAPAP EIIPO:

MynuqunaJrb xe3Mer Kypcery aAMHHI{crpurkrB perJIaMeHTnapbIH aKTy€uIbJIeIIrrepY

MaKcarbrHHau, heru Tarapcrau-eecnyOJrr{Kacbr Mranncrplap Ka6raHerbIHbIII <<TarapcraH

p;;;t6""Kacbr Aeyner xaKr.rMr.rrre 6aurxaprura opraHHapbl rapaQuuuau AeYJIer

xe3MeTJrepe KypceryHeq aAMr4Hr4cTparuB pefJIaMeHTJIapbIH 3IXneY haru pacnay repru6en

pacJray ryptrH4a herur Tarapcran Pecny6JII4KaCbI Muuracrpnap Ka6IaHerHsur{ aepblM

KapapJrapbrHa y3feperxJrep KeprY xaKbIHAa) 2010 eJIHbII{ 2 Hor6pen4ere 880 caHJIbI

KapapbrHa ru"rrurn, u,.{eyner heu ruyuuqunanb xe3MeTJIep KYpceTYHe oeluTblpy TypbIHAa)

(De4eparu 3aKoHfa y3feperxJrep KeprY xaKbIHAaD 2017 eJIHbII{ 29 lerca'peHAefe 479'@3

caHJIbI (De4epalr 3aKoH (vropeNerarb l{rYqe rapa$uHHaH 6ep rapuaa 6rapy IoJIbI 6elen'

Aeyner hev rvrynr4ur4naJrb xe3MerJrep KypceryHell ryusynrquqne Y3eKJlepeu,qe 6epuu'Ie

Aeynor (vryHraquuanr) xe3MernopeH KYpcerY MoMKI{HJIereH 6eprery oleuren4e),

Eaurxapvta KoMI4rerHbIIl 2018 9JIHbIII 6 aeryc6tHAarbl <TP Tyxafi vrynuqurlaJlb paftourt

xupne y3r4Aape opfaHHapbr rapaorrnnan MyHI'IqnuaJIb Xe3Mornep KYpCerY

aAMr4Hr{crp arvrB pefJraMeHrJrapblH tIIInty heu pacnay reprl46eu-pacnay rypblHla>> 3794

caHrrbr Kapapbr, Baurapua KoMI4rerHbIH 2018 eJIHbIII 18 orrs6peHAefe <Myuuqur€ulb

xe3MerJrep Kypoery 6yenua aAM?rHlrcrparr4B peHraMeHrJrapHbr reprLIrlKe cany rypblHAa)

185 cannu 6oeprtrut HI4re3eHAe,



1.3. Topar ypbrHHapbrHa Moxrax lpax,qaHHapHblrl aepblM Kareropl{f,nepeH

r4ce[Ke ryro 6yeuqa MyHt4rlr4nairb xe3Mer KypcerYHeH aAMI{HLIcrparI{B perJlaMeHtrrs 3

KyIXbIMTara HI4re3JIeHerI.

1.4. gepHo6unr aroM 3JreKTpocraHrlr,ItceHAere helarer, <<Masx> XI4TeIIrrepY

6epneurrr,receHAere aBapr4fl, apKacblH.{a pa4vrarlr4fl, ftoruturrrcblHa Ay'Iap LITOJITOH

fpaxAaHHapHbr hervr alapfa TLTrureruTepeJrfeH 3aTJIapHbI kICeIIKe ryro hevr aulapra.{eyler
ropaK ceprusrarcarbrH Tanrrrbrpy 6yeHua MyHLIqunaJIb xe3Mer KYpcerYHer{ aAMI{HI'IcrparpIB

perJraMeHurn 4 KyIxbIMTara HI,II'e3JIoHe[.

1.5. Topar< uaprnapbrH f,xrubrpryra Moxra4 6ynapaK I{cerKa Kyro hervr uex5pu

rrJraHJlalurblpyfa
penlaMeHrutn 6

KyqeHfrenepre ropaK carirn €uryra cy6cugur.nep 6upy orleH .{eyner ropaK cepruQurarrt
tun-rtpy 6yenua MyHr4rlr4naJrb xe3Mer KypcaryHer{ aAMIaHI4crparI{B perJIaMeHrbIH 5

Kyr[bIMTaf a HI4f e3JIeHeII.

L6. Topax 6vuanu Y3rcprerl Kopyra heu (aru) Y3repren
poxcer 6rpy 6yenua MyHI4III4II€III xe3Mer KYpcaTYHer{ a.{MI4HI4cTparHB

KyrrrblMTaf a HI{re3JIeHen.

1,7. MyHurlunalr ropaK Qon4trurrq ropaK ypbIHbIH 6unrelenreu reprl'Inre

f,rxey orreH {paKJrbr (rparcua) hervr xynQarnplrr fioprubr aBapkrfl. xeneHAe herra cyrenepro

sKr4 peKoHcrpyKrlt4rJreHepre rnerrrJre ALIn raHy 6yeHua MyHI{IIIr[€lJIb xe3Mer KYpcerYHeH

aAMuHr4 CTp ATuIB p erJIaM e H rrln 7 KyIubIMTara HI4re3JI eH eII.

1.8. Topar 6usasrr ropaK 6ynrraaran 6urrara hevr ropar 6ynl,raras 6ulrralr^bl TopaK

6uuaraKyrrepyre poxcer 6nrpy 6yeHnra MyHIiIII,I[€uIb xe3Mer KYpcerYHer{ aAMHHI{crparHB

pernaMeHrttu 8 KyIxbIMTara HI4re3JIeHen.

1.9. Kanuralr ro3eJrerr o6lexrnapbrH ro3yre, peKoHcrpyKIII4{JIeYre poxcer 6upy

6yeHua MyHr,rquraJrb xe3Mer KypceryHeH aAMlrHr4crparuB perJlaMeHrun 9 KyIIrbIMTaia

HI,I|E3JIEHEII.

1.10. XupneKHeq reHepaJrb nJraHbrHHaH o3eMre 6npy 6yenua MyHI4IIHTI€LIb xe3Mer

KypceryHer{ aAMr4Hr,rcrparr4B perJraMeHrrtH 10 rcyurtnrrara HI{re3JIOHerI.

i.tt. Xq"p Kr.ruepnereHer{ urehep ro3eJIeIUe IIJIaHbIH xe3epneY heu 6upy 6yeHua

MyHHrIr/r[€rJrb xe3Mel KypceryHeq aAMr,rHI4crparI4B perJIaMeHTbIH 11 KyIUbIMTaI'a

HI4|C3JIEHEII.

1.12. TerraaMJraHMaraH ro3eJreu o6remrtu Safi4ananyra poxcer 6upY 6yeHua

MyHrrrlr4nanb xe3Mor KypceryHer{ aAMHHI{crparurB perJIaMeHrbIH 12 KyIIrbIMrara

HI4fC3JIOHCII.

1.13. KyuQarrapnrr ropaK fioprusrq 6epeuue KarbIHAa ypHaluKan $arnpAa 6alxon

ro3yHe Kr4Jrerxrepy 6yeHva MyHr{IIHTI€uIb xe3Mer KYpcerYHer{ aAMuHl4crputuB

pernaMeHutu 1 3 KyIIrbIMTara rII{re3JIeHe[.

1.14. I,IsxeHepJrbrK r{erreplepe herra KoMMyHr{KarIH.flJIep rpaccaJlapbl cxeMacblH

Kr4nerxrepy 6yeu.ra MyHrlrIH[€rJrb xe3Mer KypceryHer{ aAMIlHI/tcrparLrB pernaMeHrrrs 14

KyrxbrMTaf a Hnf e3JIeHeII.

l.l5.Araqnap hervr KyaKnapHbr Kr,rcyre, s6athaunapblH KLIcYfe flKI/. yrblpryra

poxcer 6rpy 6yeuva MyHrzrdlrraJrb xe3Mor KYpceTYHeH aAMI,IHHcrparI4B pernaMeurrra 15

KyIIIbIMTafa HI4fe3JIeHeII. "'
1.16. Myurarlr{nul;rb 6eperraler quKrepeHAere Xlaple eheuutrrere IoJIJIap 6yiman

rynbrcbrHqa flKr.r oreurqe y3a ropraH MapupyrJlap 6yeHua aBblp fioxnepue, 3YP ra6apuurt



fioxnepHe rarxy orreH asroN,ro6um fiepryre pexcer 6npy 6yeuua MyHI4IIAnaIIb xe3Mar

Kyp ceTyHer{ aAMLrHr4 cTpaTr.rB p erJraMeHTbr H I 6 xyulbruTaf a HI4re3JIeHeII.

1.17. X(npne ehavusrrere anrouo6urs rcnnapbrHHaH Qafi4araHyqbuapra
asroN,ro6r4m ronnapbrHbrH ropbrrxbr rypbrHAa MefbnYMar 6tapY 6yen.ra MyHIaIIIIn€LiIb

xe3Mer KypceryHer{ a.{Mr{Hr4crparnB perJraMeHruu 17 xyrurrurara HI{re3JIeHerI.

1.18. AHa (raure) Karrvr€urbr aKqarapbrH XeJre[ nrerr raMeJrre arrrhrpbrJra ropraH
ruexcrr ropaK ro3eJreure o6serrrrH ro3y (peroncrpyKrlzrney) 6yeuua ron orunepHe

6amapyuu pacrayrrbr AoKyMeHr 6^py 6yeu.ra MyHLITII4TIUIJII xe3Mer KypceryHerl
aAMr4 Hr4 crp arkrB p e rJraM e Hrrrn 1 8 ryuruvrrara Hrlre3JIeH elr.

1.19. O6reKrHbr $aiaganauyra rarrrxbrpyra poxcer 6^py 6yenua MyHLIqur€uIb

xe3Mar KypceryHer{ aAMr4Hr4crparr4B pernaMeHrlru 19 xyumturara HI4re3JIeHe[.

1.20. n(Hp orxJrepeH 6aurrapyra opAep 6upy 6yenua MyHrrI{HrI€IJIb xe3Mer
Kyp ceryHeH aAMr4 Hr4 crparrrB p ernaMeHurn 2 0 KyrubrMTara HLIre3JIeHerI.

l.2l.Illexcu ropaK re3eJrerue flKLr 6ax.ra fiopruHuq ro3eJlreH flKLr ysrepreu
KopbrJrfaH o6serrurHrrr{ ruehep re3eJrerrre grrrqeHJrere rypblHAarbl 3aKoH T€uIo[JIepeHe

rypbr Kr4Jrye (rypu ruluene) rypbrHAa xe6epHaue >rqu6epy 6yeuua MyHI4III4TI€IIb xe3Mer
Kyp c eryH e H aAM r{Hr4 crp arr,r B p ern aMe H rlu,le- 2 I r<yunrvrrara H Hre3JIeHen.

L22.Tose.irerr rrJraHnarurbrpy rypbrHAa xe6epHaMeAe KypcerenreH IIrexcLI ropaK
ro3enerue o6rerru sxu 6ar.ra fioprrr [apaMerpJrapbrHblH 6umereureH rlapaMerpJlapra
Typbr KI4JIye neM xr4p KI4IIIepnefeHAe rrrexcu TopaK To3eirerue oo:beKTbrH f,Ku oaKqa

fiopruru ypHarurbrpy MoMKr4HJrere 6yry (6ymray) rypblHAa xe6epnavre xlu6epy 6yenua
henr IIIexcu ropaK TO3eirerue OObEKTbIH flKVI 6ar.ra

MyHr4rlu[€rJrb. xe3Mer KypceryHer{ aAMr{Hr{crparr4B pernaMeHTbIH 22 KyIubIMTara

H14fC3JIOHEII.

2, 2014 enHbrH 10 anpeneHAere 1476 caHJrbr, 2015 eJIHrIH 27 utotengere 2487

caHJrbr KapapJrapbr Y3 KoqeH Iof€IJITKaH Arrlr raHblpra.
3. Olere KapapHbr <<IrlHrepner>> qelrepeHAe MyHIlIII4nanr pafioHHbIH pecMl4

cafiruuAa hevr TP xorcyrufi MarbJryMarbrHbrr{ pecMu rlopr€ulblHAa ypHalurblpblpra.
4. Onere Kapap yreJrerxeH KoHTpoJrbAe roryHbl Baurr<apua KoMurer

n{urexueceHeH ro3erleur, apxnTeKTypa hevr xaJIbIK tIIree[IeH TegMI4H I,ITy 6yeuva
ypuH6 acap s I4.X. A6sanosara

Eaurxaprvra KoMI4Ter I(ure JI.f. Ansanos
ffi
[f'}Fi6ifl]#,'1 * *l$"r'. g



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 8 

февралендәге 327 санлы 

карарына 1 кушымта 

 

Татарстан Республикасында «Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

программасы буенча торак сатып алуга (төзүгә) исәпкә кую һәм социаль 

түләүләрне алу хокукы турында таныклык тапшыру буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге муниципаль хезмәт күрсәтү административ регламенты (алга таба - 

регламент) «Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

программасы буенча торак сатып алуга (төзүгә) исәпкә кую һәм социаль түләүләрне 

алу хокукы турында таныклык тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартын һәм тәртибен билгели. 

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

1.3.2. Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, 

Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: (8552) 71-42-83.    

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча.   

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

http://www.______.tatar.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 188-ФЗ санлы Россия Федерациясе Торак 

кодексы (алга таба – РФ ТК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 14 

м.);  

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

Россия Федерациясе Хөкүмәтенеӊ 2010 елныӊ 17 декабрендәге «2011-2015 

елларга «Торак» федераль максатчан программасы турында» 1050 санлы карары  

(алга таба – «Торак» ФМП) (РФ Законнар җыентыгы, 31.01.2011, № 5, 739 м.); 

1999 елныӊ 21 октябрендәге «Торак шартларын яхшыртуда яшь гаиләләргә 

дәүләт ярдәме турында» 2443 санлы Татарстан Республиксы Законы (алга таба – 

2443 санлы ТР Законы)  (Татарстан Республикасы, № 239, 27.11.1999); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 елныӊ 10 

сентябрендәге «2008-2010 елларга «Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне 

торак белән тәэмин итү» максатчан программасын тормышка ашыру кысаларында 

яшь гаиләләргә торак сатып алу өчен социаль түләүләр бирү кагыйдәләрен раслау 

һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 елныӊ 20 июлендәге 

«2008-2010 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин 

итү» максатчан программасы» хакында 315 санлы карарына үзгәрешләр кертү 

турында» 655 санлы карары (алга таба – ТР МК 655 санлы карары) (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм күрсәтмәләре һәм башкарма 

хакимиятнеӊ республика органнары норматив актлары җыентыгы, 17.09.2008, № 35, 

1480 м.); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елныӊ 24 

сентябрендәге «2012-2015 елларга «Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне 

торак белән тәэмин итү» озак вакытлы максатчан программасы турында» 789 санлы  

карары (алга таба – Программа) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

карарлары һәм күрсәтмәләре һәм башкарма хакимиятнеӊ республика органнары 

норматив актлары җыентыгы, 02.11.2011, № 41, 2109 м.); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елныӊ 27 

февралендәге «2012-2015 елларга «Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне 

торак белән тәэмин итү» озак вакытлы максатчан программасына үзгәрешләр кертү 

турында» 133 санлы карары; 
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Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:  

яшь гаиләләр – түбәндәге таләпләргә туры килгән яшь гаиләләр, шул исәптән 

бер яшь ата-анадан һәм бер яки берничә баладан торган тулы булмаган яшь гаилә: 

а) Программаныӊ дәүләт заказчысы тарафыннан яшь гаиләне – Программада 

катнашучыны  планлаштырылган елда социаль түләү алуга дәгъва кылучылар 

исемлегенә кертү турында карар кабул ителгән көнгә  ир белән хатынның яки тулы 

булмаган гаиләдә бер ата-ананың яше 35 тән артмый; 

б) Программаны гамәлгә ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу 

өчен социаль түләүләр бирү кагыйдәләренең 5 пункты нигезендә гаиләне торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану; 

в) торак бәясен (уртача бәя) түләү өчен, социаль түләү күләменнән артып 

киткән өлешендә, гаиләнең керемнәре яисә башка акча средстволары  булу.   

Субсидия –  гражданнарга күрсәтелә торган социаль хезмәтләр өчен максатчан 

билгеләнеше булган тулы яки өлешчә түләү.  

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 

 



 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Исәпкә кую һәм «Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү» программасы буенча торак 

сатып алу (төзү) өчен социаль түләү алу хокукы турында 

таныклык бирү 

РФ ТК 2 маддәсе, 2 п.; 

2443 санлы ТР Законынын 1 

маддәсе; 

 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

Башкарма комитет турында 

нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Яшь гаиләгә торак сатып алу яки төзү өчен субсидия бирү 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Субсидия алу өчен чиратка кую - гариза биргән көннән 23 

көн эчендә.  

Чират җитүне көтү вакыты муниципаль хезмәт күрсәтү 

вакытына керми. 

Чират тәртибендә субсидия алуга таныклык рәсмиләштерү 

- ТР бюджетыннан акча кергәннән соң 10 көн эчендә. 

 

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  

1) гариза ике нөсхәдә (бер нөсхә гариза теркәү датасын һәм 

аңа теркәлгән документларны күрсәтеп, мөрәҗәгать итүчегә 

кире кайтарыла) (яшь гаиләне торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗ дип тану турында документы булмаган очракта); 

2) гаиләнең һәр әгъзасының шәхесен раслаучы 

документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) никахлашу турында таныклык (тулы булмаган гаиләгә 

кагылмый); 

5) торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булуны һәм түләү 

сәләтен раслау өчен кирәкле документлар теркәлгән ике 

нөсхәдә гариза (гаризаның бер нөсхәсе гариза кабул итү 

датасын һәм аңа теркәлгән документларны күрсәтеп мөрәҗәгать 

1050 санлы РФ карары белән 

расланган кагыйдәләрнеӊ 15 п.; 

655 санлы ТР МК карары белән 

расланган кагыйдәләрнеӊ 14 п.   
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итүчегә кире кайтарыла); 

6) җирле үзидарә органнары, Татарстан Республикасы 

башкарма хакимияте органнары, башкарма хакимият федераль 

органнарының территориаль органнары тарафыннан «Шәхси 

мәгълүматлар турында» Федераль законның 9 маддәсе 

нигезендә яшь гаилә әгъзалары турында шәхси мәгълүматларны 

эшкәртүгә яшь гаиләнең балигъ булган әгъзаларының язма 

ризалыгы; 

7) яшь гаиләне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип 

тануны раслаучы документ яки кредит килешүе (займ килешүе) 

төзегән мизгелгә яшь гаиләне торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗ дип тануны раслаучы документлар, әмма 2006 елның 1 

январеннән да иртәрәк түгел;  

8) яшь гаиләне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип 

тануны раслаучы документ яки ипотека торак кредиты (займ) 

акчаларыннан файдаланып сатып алынган (төзелгән) торак 

урынына милек хокукын дәүләт теркәве турында таныклык һәм 

тиешле кредит килешүе төзегән вакытта яшь гаиләне торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануны раслаучы 

документлар (займ килешүе);  

9) күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән күчемсез 

милек объектларына хокук билгеләүче документлар. 

Программада катнашу өчен, 2011 елның 1 январенә кадәр 

алынган торак кредитлары буенча төп бурыч суммасын түләү, 

шул исәптән торак урыны сатып алу яки шәхси торак йорт төзү 

өчен ипотека, яки торак займнары буенча процентларны түләү 

максатында (әлеге кредитлар яки займнар буенча йөкләмәләрне 

вакытында үтәмәгән өчен башка процентлардан, штрафлардан, 

комиссияләрдән һәм пенялардан тыш):   

1) 2011-2015 елларга «Торак» федераль максатчан 

программасының «Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

ярдәмче программасын һәм 2012-2015 елларга «Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» озак 
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вакытлы максатчан программасын гамәлгә ашыруда катнашу 

мөмкинлеге өчен, җирле үзидарә органы тарафыннан торак 

законнарында каралган нигезләрдә яшь гаиләне торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану турында ике нөсхәдә 

гариза (бер нөсхә гариза теркәү датасын һәм теркәлгән 

документларны күрсәтеп мөрәҗәгать итүчегә кире кайтарыла) 

(яшь гаиләнең торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану 

турында документы булмаган очракта); 

2) гаиләнең һәр әгъзасының шәхесен раслаучы 

документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) никахлашу турында таныклык (тулы булмаган гаиләгә 

кагылмый); 

5) ипотека торак кредиты (займ) акчаларын файдаланып 

сатып алынган (төзелгән) торак урыны төзелешенә 2012-2015 

елларга «Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» озак сроклы максатчан программасының 

дәүләт заказчысы тарафыннан расланган документлар 

(индивидуаль торак йорт төзелеп бетмәгән очракта); 

6) 2006 елның 1 январеннән 2010 елның 31 декабренә 

кадәр төзелгән кредит килешүе (займ килешүе) күчермәсе; 

7) яшь гаилә торак урынына мохтаҗ дип табуны раслаучы 

документ; 

8) кредитордан (бурычка бирүчедән) төп бурыч калдыгы 

суммасы һәм ипотека торак кредитыннан (займнан) 

файдаланган өчен процент түләү буенча бурыч суммасы 

турында белешмә; 

9) күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән күчемсез 

милек объектларына хокук билгеләүче документлар  

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) ипотека торак кредиты (займ) акчаларыннан файдаланып 

сатып алынган (төзелгән) торак урынына күчемсез мөлкәткә 
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тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт 

реестрыннан өземтә (күчемсез милек объектына теркәлгән 

хокуклар турында һәркем файдалана ала алырлык 

белешмәләрне үз эченә алган); 

2) 2-НДФЛ формасы буенча белешмә; 

3) шәхси эшмәкәр булып торучы затның 3-НДФЛ формасы 

буенча керемнәре турында белешмәләр; 

4) социаль түләүләр алу турында мәгълүматлар; 

5) торак урынның гомуми мәйданы һәм бирү датасы 

күрсәтелгән финанс-шәхси счеты; 

6) йорт кенәгәсеннән өземтә. 

Программада катнашу өчен, 2011 елның 1 январенә кадәр 

алынган торак кредитлары буенча төп бурыч суммасын түләү, 

шул исәптән торак урыны сатып алу яки шәхси торак йорт төзү 

өчен ипотека, яки торак займнары буенча процентларны түләү 

максатында (алга таба – кредитлар буенча бурычны түләү) 

(әлеге кредитлар яки займнар буенча йөкләмәләрне вакытында 

үтәмәгән өчен башка процентлардан, штрафлардан, 

комиссияләрдән һәм пенялардан тыш):   

1) ипотека торак кредиты (займ) акчаларыннан файдаланып 

сатып алынган (төзелгән) торак урынына күчемсез мөлкәткә 

һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт 

реестрыннан өземтә (күчемсез милек объектына теркәлгән 

хокуклар турында һәркем файдалана ала алырлык 

белешмәләрне үз эченә алган) 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен, 

норматив хокукый актларда каралган 

очракларда алар белән килештерү таләп 

ителгән дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм аларның 

структур бүлекчәләре  исемлеге  

Килештерү таләп ителми    
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2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

а) яшь гаиләнең әлеге регламентныӊ 1.5 пункты 

таләпләренә туры килмәве; 

б) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күләмдә тапшырылмаган яисә тапшырылган гаризада һәм (яки) 

документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 

мәгълүмат бар; 

в) социаль түләүне яисә федераль бюджет акчалары 

исәбеннән дәүләт ярдәменең башка рәвешләрен кулланып торак 

шартларын яхшыртуга элек гамәлгә ашырылган хокук; 

г) торак шартларын начарайтуга китергән гамәлләр кылган 

көннән вакыт (биш ел) үтмәгән; 

д) тапшырылган документларда мәгълүматларның дөрес 

булмавы 

РФ ТК 53 маддәсе; 

655 санлы ТР МК карары белән 

расланган кагыйдәләрнеӊ 17 п.   

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

яки башка түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә 

 

 

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми    

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15  
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сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

 

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла.  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт алу 

өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз 

эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган  

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә 

карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара 
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2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

Порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 

http://www.gosuslugi.ru/


3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) комисия тарафыннан торак шартларын тикшерү; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү;  

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

  3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

 3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 
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- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 

документларны кабул итүче бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү 

өчен каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм документларны кабул итмәү өчен 

ачыкланган нигезләрне язмача аӊлатып документларны кире кайтара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган. 

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза.  

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

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

дәүләт реестрыннан (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар турында 

һәркем файдалана алырлык белешмәләр булган) ипотека торак кредиты (займ) 

акчаларыннан файдаланып сатып алынган (төзелгән) торак урынына өземтә; 

2) 2-НДФЛ формасы буенча белешмәләр; 

3) шәхси эшмәкәр булган затныӊ керемнәре турында 3-НДФЛ формасы 

буенча белешмә; 

4) социаль түләүләр алу турында мәгълүмат.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында гариза кергән вакыттан алып бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән запрос. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар органга яки оешмага 

ведомствоара запрос кергән көннән биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр 

ведомствоара сорауга җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль 
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законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белән билгеләнмәгән булса.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар 

(мәгълүматлар) яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Торак комиссиясе тарафыннан торак шартларын тикшерү 

3.5.1.Бүлек белгече гамәлгә ашыра:  

тапшырылган документлардагы мәгълүматларныӊ дөреслеген тикшерү; 

хисап эшен рәсмиләштерү (барлык документларны аерым папкага туплау);  

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен әлеге регламентның 2.9 

пунктында каралган нигезләрнең булу-булмавын тикшерү. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек белгече муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту турында бәяләмә әзерли. Бәяләмә хисап эшенә теркәлә;  

гаиләнең хисап эше торак комиссиясе каравына юнәлтелә (алга таба – 

комиссия). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар 

кергән вакыттан бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссиягә җибәрелгән исәпкә алу эше. 

3.5.2. Комиссия секретаре яшь гаиләнең торак шартларын тикшерү буенча 

эшне оештыра. Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелә, ул тикшерү уздырган 

затларның имзалары белән раслана. Хисап эшен карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 

субсидия алу хокукына ия затлар исемлегенә кертү һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту турында карар кабул итә. Комиссия карары беркетмәдән 

өземтә рәвешендә рәсмиләштерелә һәм бүлек белгеченә җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар хисап эше кергән 

вакыттан алып җиде көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тикшерү акты. 

3.6.  Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү  

3.6.1. Бүлек белгече комиссия карары һәм тикшерү акты нигезендә 

мөрәҗәгать итүчене субсидия алуга чиратта торучылар исемлегенә кертә яки 

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат әзерли.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: раслау өчен юнәлдерелгән документ проекты. 

3.6.2. Башкарма комитет Җитәкчесе исемлекләрне раслый яки баш тарту 

турында хатка кул куя һәм бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган документ. 

3.6.3. Бүлек белгече расланган исемлек алгач, гариза бирүченең 

мәгълүматларын сертификат бирүгә вәкаләтле республика башкарма органына 

җибәрә. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан очракта, кул куелган хатны 

гариза бирүчегә почта аша җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең җибәрелгән 

мәгълүматлары яки баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.7.1. Бүлек белгече кергән мәгълүматлар нигезендә субсидия алуга дәгъва 

итүче яшь гаиләләрнең исемлеге белән билгеләнгән чират тәртибендә субсидия 

алуга таныклык рәсмиләштерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү өчен билгеләнгән акчалар кергәннән соң ун көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: субсидия алуга таныклык бирү. 

3.7.2. Яшь гаиләнең бирелгән таныклыкны алыштыруны таләп иткән хәле 

барлыкка килгәндә, яшь гаилә таныклык биргән органга, аны алыштыруны таләп 

иткән шартларны күрсәтеп, алыштыру турында гариза һәм әлеге шартларны 

раслаучы документларны тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.1-3.6 пунктлары 

нигезендә гамәлгә ашырыла.   

Процедураларның нәтиҗәсе: яңа таныклык бирү. 

3.8. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү  

3.8.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.8.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3-3.6 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 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 
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барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

җирле үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм 

вазыйфаи регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү 

процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша 

гамәлгә ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 
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3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив 

хокукый актлары белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив 

хокукый актлары белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәре, Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене 

шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәренең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 
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5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары,  
Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 71-42-83 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 

 



 

 

Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 8 

февралендәге 327 санлы 

карарына 2 кушымта 

 

Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге муниципаль хезмәт күрсәтү административ регламенты (алга таба – 

регламент) Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартын һәм тәртибен билгели. 

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

1.3.2. Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, 

Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: (8552) 71-42-83.    

Җәмәгать транспорты белән «Культура Паркы», «Энергетик» мәдәният 

йорты» тукталышларына кадәр барырга: 

- 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 22, 43, 203, 205, 211, 305 нче автобуслар;  

         - 1, 4, 6, 8 нче трамвайлар. 

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча.   

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

http://www.______.tatar.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
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4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 188-ФЗ санлы Россия Федерациясе Торак кодексы 

(алга таба – РФ ТК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 14 м.);  

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

июлендәге 45-ТРЗ (алга таба – 45-ТРЗ санлы ТР  Законы) (Татарстан Республикасы, 

№155-156, 03.08.2004); 

«Татарстан Республикасында торак төзелешен үстерүгә дәүләт ярдәме һәм 

дәүләт ярдәме кысаларында торак бирү тәртибен камилләштерү турында» 2004 

елның 27 декабрендәге 69-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә 

ашыруныӊ алга таба чаралары хакында» Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетыныӊ 2007 елныӊ 2 августындагы 366 санлы карары (алга таба – 366 санлы 

ТР МК карары) (Татарстан Республикасы, № 157, 07.08.2007); 

 «Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую кагыйдәләрен һәм тәртибен раслау 

турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елныӊ 15 

апрелендәге 190 санлы карары (алга таба – Кагыйдәләр һәм тәртип) (Татарстан 

Республикасы, № 82-83, 23.04.2005); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:  

http://www.gosuslugi.ru/
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мөрәҗәгать итүче – «Татарстан Республикасында торак төзелешен үстерүгә 

дәүләт ярдәме турында» Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнгән 

тәртиптә дәүләт ярдәме алу өчен исәпкә кую максаты белән торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ гаилә (аныӊ әгъзасы булып тора) исеменнән (яисә үз исеменнән, 

әгәр никахта булмаса) гариза бирүче Татарстан Республикасында яшәүче;  

торак комиссиясе – Яр Чаллы шәһәрендә яки Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты каршындагы районда социаль ипотека буенча торак урыннары 

сатып алу өчен гаиләләрне исәпкә алу буенча иҗтимагый торак комиссиясе;  

Дәүләт торак фонды – «Татарстан Республикасы Президенты каршындагы 

дүләт торак фонды» коммерциясез оешмасы; 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба – 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Татарстан Республикасында социаль ипотека 

системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны 

исәпкә кую  

190 санлы ТР МК карарыныӊ 1 п. 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Исәпкә кую һәм «Татарстан Республикасы Президенты 

каршындагы дәүләт торак фонды» коммерциясез 

оешмасының җыелма исемлегенә кертү 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

срогы  

«Татарстан Республикасы буенча гражданнарның җыелма 

исемлегенә яңа гариза бирүчеләрне гаилә әгъзалары белән 

теркәү турында» боерык чыгару – 21 көн 

Мөрәҗәгать итүчегә карар кабул ителгән вакыттан алып 

ике көн эчендә Татарстан Республикасы буенча гаиләләр 

реестрына кертү турында хәбәр итү  

Комиссиянең чираттагы утырышын көтү срогы һәм 

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дәүләт 

торак фонды коммерциясез оешмасы» тарафыннан 

административ процедураларны үтәү срогы хезмәт күрсәтү 

вакытына керми 

Комиссия утырышлары айга бер тапкыр уздырыла 

 

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр 

мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) анкета; 

5) мөрәҗәгать итүчене һәм аның гаиләсен социаль 

ипотека буенча торак шартларын яхшырту өчен исәпкә алу 

турында мәсьәләне карау өчен кирәкле документлар.  

Гариза һәм документлар бер нөсхәдә тапшырыла  

190 санлы ТР МК карарыныӊ 7 п.  

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына:  
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органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза 

бирүче тәкъдим итәргә хокуклы 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

норматив хокукый актлар нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

исемлеге 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан алынган (булган) 

күчемсез милек объектларына аерым затның хокуклары 

турында өземтә; 

2) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан хокукларныӊ 

күчемсез милек объектына күчү турында өземтә (соңгы биш 

елда Татарстан Республикасыннан читтә яшәгән очракта);  

3) шәхси эшмәкәр булып торучы затның 3-НДФЛ 

формасы буенча керемнәре турында белешмәләр; 

 4) физик затныӊ керемнәре турында 2-НДФЛ формасы 

буенча белешмә; 

5) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ җирле үзидарә 

органнары тарафыннан бирелгән очракта);  

6) торак һәм торак урынның гомуми мәйданы һәм бирү 

датасы күрсәтелгән финанс-шәхси счеты (документ җирле 

үзидарә органнары тарафыннан бирелгән очракта); 

7) социаль түләүләр алу турында мәгълүматлар; 

8) торак урынны яшәү өчен яраксыз дип тану турында 

карар (яшәү өчен яраксыз торак урынын биләгән гражданнар 

өчен) 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен, 

норматив хокукый актларда каралган 

очракларда алар белән килештерү 

таләп ителгән дәүләт органнары, 

җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  

исемлеге  

Чиратта торучылар исемлеге «Татарстан Республикасы 

Президенты каршындагы дәүләт торак фонды» 

коммерциясез оешмасы (алга таба – Дәүләт торак фонды) 

тарафыннан килештерелә  

 

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 

2.5 пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 
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бирә торган җитди хаталар бар; 

4) башка органга документлар тапшыру  

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) социаль ипотека системасында торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую хокукын расламый 

торган документлар тапшыру; 

2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күләмдә тапшырылмаган яисә тапшырылган гаризада һәм 

(яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес 

булмаган мәгълүмат бар; 

3) торак шартларын начарайтуга китергән гамәлләр 

кылган көннән вакыт (биш ел) үтмәгән; 

4) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, 

ведомствоара запроска дәүләт хакимияте органының, җирле 

үзидарә органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле 

үзидарә органы ведомство карамагындагы оешманың 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) 

мәгълүмат булмавы турында җавабы килү; 

5) әлеге кагыйдәләр һәм тәртиптә каралган очраклардан 

тыш, мөрәҗәгать итүчегә элек социаль ипотека 

системасында дәүләт ярдәме кысаларында торак урыны 

бирү;   

6) мөрәҗәгать итүченең аерым категорияләрне торак 

белән тәэмин итү буенча федераль һәм республика 

программаларында катнашуы 

РФ ТК 53 м.;  

190 санлы ТР МК карарыныӊ 10 п. 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

яки башка түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә 

 

 

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 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми    



 7 

мәгълүматны да кертеп   

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү  

15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш  

Әлеге регламент белән билгеләнгән 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең 

соравын теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

 

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла.  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен 

үз эченә алган мәгълүмати стендлар белән 

җиһазландырылган  

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм 

сыйфат күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт 

күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
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күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль 

хезмәт күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү 

һәм бирүне КФҮ белгече башкара 

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында гаризаны электрон формада бирү каралган булса, 

гариза Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша 

(http:/ www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) комисия тарафыннан торак шартларын тикшерү; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү;  

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

  3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

 3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 
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- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 

документларны кабул итүче бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү 

өчен каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм документларны кабул итмәү өчен 

ачыкланган нигезләрне язмача аӊлатып документларны кире кайтара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган. 

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән 

гариза.   

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

1) Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә  (соӊгы биш ел өчен 

(Татарстан Республикасыннан читтә яшәгәндә); 

2) шәхси эшмәкәр булган затныӊ керемнәре турында 3-НДФЛ формасы буенча 

белешмә; 

3) физик затныӊ керемнәре турында 2-НДФЛ формасы буенча белешмәләр; 

4) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ җирле үзидарә органнары тарафыннан 

бирелгән очракта);  

5) торак һәм торак урынның гомуми мәйданы һәм бирү датасы күрсәтелгән 

финанс-шәхси счеты (документ җирле үзидарә органнары тарафыннан бирелгән 

очракта); 

6) социаль түләүләр алу турында мәгълүматлар; 

7) торак урынны яшәү өчен яраксыз дип тану турында карар (яшәү өчен 

яраксыз торак урынын биләгән гражданнар өчен). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына юнәлдерелгән запрос. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 
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Әлеге пунктча белән билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда 

башкарыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (белешмәләр) 

буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 

башка тәэмин итүчеләр буенча - документ һәм мәгълүмат бирә торган органга 

яки оешмага ведомствоара запрос кергән көннән алып биш көн эчендә, әгәр 

ведомствоара запроска җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль 

законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белән билгеләнмәгән булса. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Торак комиссиясе тарафыннан торак шартларын тикшерү 

3.5.1. Бүлек белгече документларны исәпкә алу эшен рәсмиләштерә һәм 

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

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар сорауларга җаваплар 

кергән вакыттан бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссиягә җибәрелгән исәпкә алу эше. 

3.5.2. Комиссия секретаре түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра: кергән 

документларны өйрәнә; комиссия утырышы көнен билгели; комиссия әгъзаларына 

комиссия утырышы көне турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар документлар кергән 

вакыттан алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: утырыш турында комиссия әгъзаларына хәбәр 

итү. 

3.5.3.  Комиссия тарафыннан гаризаны карау 

Комиссия үз утырышында исәпкә алу эшен карый һәм социаль ипотека 

системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую чиратына 

кертү яки куюдан баш тарту турында карар кабул итә. 

Процедураның нәтиҗәсе: чиратка кую яки куюдан баш тарту турында карар. 

3.5.4. Комиссия секретаре комиссия карарын беркетмә рәвешендә 

рәсмиләштерә (бер нөсхә) һәм комиссия әгъзаларына имза куярга бирә. 

Процедураның нәтиҗәсе: имза куярга тапшырылган бәяләмә. 

3.5.5. Комиссия әгъзалары беркетмәгә кул куялар һәм комиссия секретаренә 

тапшыралар. 

Әлеге Регламентның 3.5.3-3.5.5 пунктчалары белән билгеләнгән процедуралар 

комиссия утырышы көнендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзалары кул куйган бәяләмә. 

3.5.6. Комиссия секретаре комиссия беркетмәсен бүлек белгеченә гаиләнеӊ 

исәпкә алу эше белән бергә җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура карар кабул ителгән мизгелдән бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия беркетмәсе һәм бүлек белгеченә 

юнәлтелгән исәпкә алу эше. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 
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3.6.1. Бүлек белгече комиссия тарафыннан исәпкә кую турында карар кабул 

ителгән очракта:  

1) Татарстан Республикасы буенча гражданнарның җыелма исемлегенә 

мөрәҗәгать итүченеӊ (никахта булмаган мөрәҗәгать итүченең) гаиләсе турында 

мәгълүматлар кертә («Исәпкә алу эшен эшен теркәү» картасын төзи, гариза бирүчегә 

хисап номерын бирә); 

2) «Татарстан Республикасы буенча гражданнарның җыелма исемлегенә гаилә 

әгъзалары белән яңа гариза бирүчеләрне теркәү турында» боерык проектын әзерли 

(алга таба – боерык).   

Комиссия исәпкә куюдан баш тарту турында карар кабул иткән очракта, бүлек 

белгече исәпкә куюдан баш тарту турында хат проектын әзерли (алга таба – хат) һәм 

килештерүгә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар беркетмә һәм гаиләнеӊ 

исәпкә кую эше кергән мизгелдән өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлек башлыгына килештерүгә юнәлдерелгән 

боерык (хат) проекты. 

3.6.2. Бүлек җитәкчесе боерык (хат) проектын килештерә һәм муниципаль 

район башлыгына имза кую өчен җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көннән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: район башлыгына кул куюга юнәлдерелгән 

боерык (хат) проекты. 

3.6.3. Район башлыгы боерыкка (хатка) кул куя һәм бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көннән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән боерык (хат). 

3.6.4. Бүлек белгече боерыкны алгач, документлар туплый һәм Дәүләт торак 

фондына җибәрә. 

Исәпкә куюдан баш тарткан очракта, имзаланган хат комиссия карары белән 

гариза бирүчегә почта аша җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

3.6.6. Дәүләт торак фонды документлар кабул итә һәм гамәлгә ашыра: 

торак төзелешен үстерүгә дәүләт ярдәме, җирләрнең дәүләт резервын 

формалаштыру һәм куллану тәртибе өлкәсендә үзара хезмәттәшлек турында 

төзелгән килешүләр нигезендә аларны анализлау һәм гомумиләштерү; 

шәһәр һәм районнар буенча аерып, исәпкә куелган гаилә реестрын 

формалаштыру (шулай ук никахта булмаган гариза бирүчеләрне); 

исәпкә куелган яки исәпкә куюдан баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, гаиләләр 

реестрын бүлеккә кире кайтару.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Дәүләт торак фонды 

регламентында билгеләнгән вакытка гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: исәпкә кую яки сәбәпләрен күрсәтеп исәпкә 

куюдан баш тарту турында карар. 

3.7. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 
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3.7.1. Дәүләт торак фондыннан документлар алганнан соң, бүлек белгече 

мөрәҗәгать итүчегә социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗларны исәпкә кую чиратына һәм Дәүләт торак фонды реестрына кертү яки 

исәпкә куюдан баш тарту турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар карар кергән көннән алып 

ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә исәпкә кую яки куюдан баш 

тарту турында хәбәр итү. 

3.8. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү  

3.8.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.8.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.9. Техник хаталарны төзәтү  

3.9.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата табылган 

очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак бирелгән, техник хата 

булган документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән белешмәләрдә 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша), яки дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәге аша бирелә. 

3.9.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, гаризаны (аӊа теркәлгән документлар белән) терки һәм  

бүлеккә тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.9.3. Бүлек белгече документларны карый һәм, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләрне кертү максатында, әлеге регламентның 3.6 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) техник хата булган документның оригиналын алу белән, шәхсән 

кул куйдырып, төзәтелгән документны тапшыра яисә мөрәҗәгать итүчегә почта аша 

(электрон почта аша) техник хата булган документныӊ оригиналын тапшырып, 

документ алу мөмкинлеге турында хат җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура техник хата ачыкланганнан 

яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 
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4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 
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мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, 

Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 
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билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәренең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән 

дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең 

теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән 

җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
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кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 

 



 

 

 
Гариза бирүчене һәм аныӊ гаиләсен социаль ипотека системасы буенча торак шартларын 

яхшырту өчен исәпкә кую турында сорауны карау өчен документлар исемлеге  

 

1. Гомуми нигезләрдә барлык гражданнар өчен: 

гражданинның муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе исеменә гаризасы; 

финанс-шәхси счет күчермәсе; 

йорт кенәгәсеннән өземтә;  

торак шартларын тикшерү турында белешмә (законда билгеләнгән тәртиптә яшәү өчен 

яраксыз дип танылган торак урыннар өчен); 

ордер (найм, поднайм, аренда, субаренда килешүе); 

барлык эшләүче гаилә әгъзаларының предприятие реквизитлары белән, гражданныӊ эш 

урыны, аның вазыйфасы мәгълүматларын үз эченә алган, җитәкче кул куйган һәм оешманың 

мөһере белән расланган эш урыныннан белешмә; 

барлык гаилә әгъзаларының керемнәрен раслаучы  документлар: 

- узган ел өчен хезмәт хакы турында белешмә (2-НДФЛ формасы буенча) (гариза бирүче 

тарафыннан тәкъдим ителергә мөмкин); 

- узган календарь ел һәм агымдагы календарь елныӊ узган хисап чоры өчен салым 

инспекциясе тамгасы белән декларация (эшмәкәр өчен), яки вменненный керем түләүгә күчкән 

эшмәкәрләр өчен вмененный керемгә салым түләү турында таныклык (соңгы 6 ай эчендә) 

(мөрәҗәгать итүче тарафыннан тәкъдим ителергә мөмкин); 

студент билеты яки уку урынын раслаучы документ (укучылар өчен); 

стипендия алу турында белешмә (студентлар өчен); 

пособиеләр алу турында белешмә; 

Россия Федерациясе субъекты ягыннан субсидияләр булган очракта - субсидияләүне 

гарантияләүче документлар; 

милектә торак булу яки милекне алу буенча килешүләрне гамәлгә ашыру турында белешмә 

(күчемсез мөлкәткә хокукларның һәм аның белән алыш-бирешләрнең бердәм дәүләт 

реестрыннан) (мөрәҗәгать итүченең торак урынында яшәү урыны буенча теркәлгән барлык 

затларга, шул исәптән Россиянең башка төбәкләреннән – соңгы 5 ел эчендә) (мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан тәкъдим ителергә мөмкин);  

торак бинага һәм җиргә хокук бирүче документларның күчермәләре (торак бинага һәм 

җиргә милек турында таныклык, аренда килешүе, түләүсез файдалану килешүе, бүләк итү 

килешүе һ. б.) (гариза бирүче тарафыннан тапшырылырга мөмкин); 

торак урынның (фатир) техник инвентаризация бюросы тарафыннан бирелгән техник 

паспорты, чиктәш бүлмәләрдә яшәүчеләрнеӊ исемлеге; 

бу мәйдандагы барлык яшәүчеләрнеӊ паспорт мәгълүматлары (сериясе, номеры, кем 

тарафыннан һәм кайчан бирелгән), балигъ булмаган гаилә әгъзаларына – туу турында таныклык; 

чакырылыш яшендәге ир атлар өчен хәрби билетның күчермәсе; 

хезмәт стажын раслаучы хезмәт кенәгәсе күчермәсе (барлык битләр кадрлар бүлеге 

башлыгы белән расланган); 

туганлык мөнәсәбәтләрен раслаучы документлар: никах (аерылышу) турында таныклык, 

бала туу турында таныклык, никах килешүе булу. 

2. Яшәү өчен яраксыз торак бина биләгән гражданнар өчен: 

әлеге исемлекнең 1 пунктында саналган документлар; 

торак урынын яшәү өчен яраксыз дип тану турында хокукый акт. 

3. Ташламалары булган гражданнар өчен: 

әлеге исемлекнең 1 пунктында саналган документлар; 

тиешле ташламаны билгели торган хокукый акт турында мәгълүматлар; 

тиешле ташламаны раслаучы документлар: белешмәләр, таныклыклар; 

әлеге хокукны исәпкә алып, чиратка кабул ителә торган затлар өчен өстәмә мәйданга хокук 

турында документлар. 



 

 

Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары,  
Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 71-42-83 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 



 

 

Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 8 

февралендәге 327 санлы 

карарына 3 кушымта 

 

 

Торак урыннарына мохтаҗ гражданнарның аерым категорияләрен исәпкә кую 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты  

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге муниципаль хезмәт күрсәтү административ регламенты (алга таба - 

регламент) торак урыннарына мохтаҗ гражданнарның аерым категорияләрен исәпкә 

кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтү стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба 

– муниципаль хезмәт). 

1.2. Муниципаль хезмәттән файдаланучылар: торак урыннарына мохтаҗ 

физик затлар (алга таба – гариза бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт.  

Эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: (8552)71-42-83.    

Җәмәгать транспорты белән «Культура Паркы», «Энергетик» мәдәният 

йорты» тукталышларына кадәр барырга: 

- 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 22, 43, 203, 205, 211, 305 нче автобуслар;  

         - 1, 4, 6, 8 нче трамвайлар. 

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча.   

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы – http:// 

www.tukay.tatar.ru. 

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

http://www.tukay.tatar.ru/
http://www.______.tatar.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
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4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.   

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 188-ФЗ санлы Россия Федерациясе Торак 

кодексы (алга таба – РФ ТК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 14 

м.); 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Ветераннар турында» 1995 елныӊ 12 январендәге 5-ФЗ санлы Федераль закон 

(алга таба – 5-ФЗ санлы Федераль закон) (РФ Законнар җыентыгы, 16.01.1995, № 3, 

168 м.); 

«Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елныӊ 

24 ноябрендәге 181-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 181-ФЗ санлы Федераль 

закон) (РФ Законнар җыентыгы, 27.11.1995, № 48, 4563 м.); 

«Ятим балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга социаль 

ярдәм күрсәтү буенча өстәмә гарантияләр турында» 1996 елныӊ 21 декабрендәге 

159-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 159-ФЗ санлы Федераль закон) (РФ 

Законнар җыентыгы, 23.12.1995, № 52, 5880 м.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенеӊ 2010 елныӊ 17 декабрендәге «2011-2015 

елларга «Торак» федераль максатчан программасы турында» 1050 санлы карары  

(алга таба – «Торак» ФМП) (РФ Законнар җыентыгы, 31.01.2011, № 5, 739 м.); 

«Татарстан Республикасында торак төзелешен үстерүгә дәүләт ярдәме һәм 

дәүләт ярдәме кысаларында торак бирү тәртибен камилләштерү турында» 2004 

елның 27 декабрендәге 69-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – 

69-ТРЗ санлы ТР законы) (Татарстан Республикасы, № 259-260, 31.12.2004);  

«Татарстан Республикасы Дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак 

фондыннан социаль найм шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак 

урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» 2007 елныӊ 13 июлендәге 31- 

ТРЗ санлы Татарсан Республикасы Законы (Татарсан Республикасы, № 144, 

20.07.2007) 

 «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

июлендәге 45-ТРЗ (алга таба – 45-ТРЗ санлы ТР  Законы) (Татарстан Республикасы, 

№155-156, 03.08.2004); 

Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ күп балалы гаиләләрне, ятим балаларны 

һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, шулай ук ятим балалар һәм 

http://www.gosuslugi.ru/
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ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан үзләренә беркетелгән торак 

урыны булмаган затларны торак белән тәэмин итү чаралары турында» ТР 

Министрлар Кабинетыныӊ 2007 елныӊ 18 декабрендәге 732 санлы карары (алга 

таба – ТР Министрлар Кабинетыныӊ 2007 елныӊ 18 декабрендәге 732 санлы 

карары) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 

боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары 

җыентыгы, 11.06.2008, № 22, 865 м.); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2010 елныӊ 1 мартындагы 12 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ Россия 

Федерациясе гражданнарының аерым категорияләрен исәпкә кую дигәндә исемлеге 

федераль норматив хокукый актлар һәм Татарстан Республикасы законнары белән 

билгеләнгән гражданнарны торак белән тәэмин итү аӊлашыла.    

Торак хокукы объектлары – торак биналар: 

торак йорт, торак йорт өлеше – бүлмәләрдән, шулай ук  гражданнарның мондый 

бинада яшәүләре белән бәйле көнкүреш һәм башка ихтыяҗларын канәгатьләндерү 

өчен билгеләнгән ярдәмче куллану бүлмәләреннән торган шәхси билгеләнгән бина; 

фатир, фатир өлеше – күпфатирлы йортта мондый йортта гомуми файдалану 

бүлмәләренә турыдан туры керү мөмкинлеген тәэмин итүче һәм бер яки берничә 

бүлмәдән, шулай ук  гражданнарның мондый бинада яшәүләре белән бәйле 

көнкүреш һәм башка ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен билгеләнгән ярдәмче 

куллану бүлмәләреннән торган структур-аерымланган бина 

бүлмә – гражданнарның торак йорт яки фатирда турыдан-туры яшәү урыны 

сыйфатында файдалану өчен билгеләнгән торак йорт яки фатир өлеше. 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 

 

 

 



4 

 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Торак урыннарына мохтаҗ гражданнарның аерым 

категорияләрен исәпкә кую  

 

РФ ТК 51 м.; 

5-ФЗ санлы Федераль закон; 

ТР Министрлар Кабинетыныӊ 732 

санлы карары, 18.12.2007  

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Чиратта торучылар исемлегенә кертү турында карар 

Хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат  

 

РФ ТК 51 м.; 

5-ФЗ санлы Федераль закон; 

ТР Министрлар Кабинетыныӊ 732 

санлы карары, 18.12.2007 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Торак комиссиясе каравына материаллар әзерләү - 25 көн. 

«Татарстан Республикасы буенча гражданнарның җыелма 

исемлегенә гаилә әгъзалары белән яңа гариза бирүчеләрне 

теркәү турында» карар чыгару - 8 көн. 

Мөрәҗәгать итүчегә Татарстан Республикасы буенча гаиләләр 

реестрына кертү турында мәгълүмат бирү - карар кергән 

вакыттан алып, ике көн эчендә. 

Комиссиянең чираттагы утырышын көтү срогы һәм Татарстан 

Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак фонды 

коммерциясез оешмасы тарафыннан административ 

процедураларны үтәү срогы хезмәт күрсәтү вакытына керми. 

Комиссия утырышлары айга бер тапкыр уздырыла 

 

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 

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) анкета; 

5) мөрәҗәгать итүчене һәм аның гаиләсен торак шартларын 

яхшырту өчен исәпкә алу турында мәсьәләне карау өчен кирәкле 
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кирәкле документларның тулы 

исемлеге  

документлар 

 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) хәрби хезмәт үтү, шулай ук 1993 елның 12 февралендәге 

4468-1 санлы Россия Федерациясе Законы белән каралган аңа 

тиң булган башка хезмәт чорлары турында белешмәләр (хәрби 

хезмәттән азат ителгән гражданнар өчен);   

2) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ җирле үзидарә 

органнары тарафыннан бирелгән очракта);  

3) торак һәм торак урынның гомуми мәйданы һәм бирү 

датасы күрсәтелгән финанс-шәхси счеты (документ җирле 

үзидарә органнары тарафыннан бирелгән очракта); 

4) Россия Федерациясе Пенсия фондының территориаль 

органыннан ерак Себер районнарында һәм аларга 

тиңләштерелгән урыннарда эшләү чорлары турында белешмә, 

(аларны исәпкә алып, тиешле нигез буенча пенсия хокукы 

билгеләнгән һәм (яки) пенсия күләме исәпләнгән (ерак Себер 

районнарыннан чыккан гражданнар өчен);  

5) гражданинның даими яшәү урыны буенча халык 

мәшгульлеге хезмәте органнарының гражданинны билгеләнгән 

тәртиптә эшсез дип тану (датасын күрсәтеп) турында белешмә 

(ерак Себер районнарыннан килгән гражданнар өчен);  

6) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан аерым затныӊ булган 

күчемсез милек объектларына хокуклары турында өземтә (ата - 

аналар белән бергә яшәүче һәм үз гаиләләрен кормаган күп 

балалы гаиләләр өчен) (ятим балалар, ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балалар өчен);  

7) даими яшәү өчен торак урыны, торак төзелешенә (сатып 

алуга) ссудалар яки субсидияләр алу (алмау) яки мәҗбүри 

күченүчеләр (мәҗбүри күченүчеләр дип танылган гражданнар 

өчен) тарафыннан  югалткан торак өчен компенсация алу (алмау) 

турында белешмә.  

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче Чиратта торучылар исемлеге Татарстан Республикасы  
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башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

актларда каралган очракларда алар 

белән килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары 

һәм аларның структур бүлекчәләре  

исемлеге  

Президенты каршындагы Дәүләт торак фонды (алга таба – 

Дәүләт торак фонды) белән килештерелә  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

 4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую 

хокукын расламый торган документлар тапшыру; 

2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы күләмдә 

тапшырылмаган яисә тапшырылган гаризада һәм (яки) 

документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 

мәгълүмат бар;  

3) торак шартларын начарайтуга китергән гамәлләр кылган 

көннән вакыт (биш ел) үтмәгән; 

4)  тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы ведомство карамагындагы оешманың муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы 

турында җавабы килү  

ст. 53 ЖК РФ 

 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә   
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яки башка түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш  

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

 

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт алу 

өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз эченә 

алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган  

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 
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муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә 

карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара 

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) торак шартларын тикшерү нәтиҗәләре буенча гражданны торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ дип тану; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү; 

5) документларны торак комиссиясе каравына җибәрү; 

6) комиссия тарафыннан материалларны карау; 

7) чиратта торучылар исемлегенә кертү турында карар проектын әзерләү, 

исемлекне формалаштыру;  

8) мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр итү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

  3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

 3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 
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- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта, бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 

документларны кабул итүче бүлек белгече, мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү 

өчен каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм документларны кабул итмәү өчен 

ачыкланган нигезләрне язмача аӊлатып документларны кире кайтара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган. 

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән 

гариза.   

4.4. Гражданны торак шартларын тикшерү нәтиҗәләре буенча мохтаҗ дип 

тану 

4.4.1. Бүлек җитәкчесе кергән гаризаларны карый һәм документларны бүлек 

белгеченә җибәрү яки торак шартларын тикшерү турында карар кабул итә. 

Торак шартларын тикшерү турында карар кабул ителгән очракта, Башкарма 

комитет Җитәкчесе комиссия составын раслау турында карар проектын әзерли. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көнне 

гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә җибәрелгән документлар яки 

комиссия составын раслау турында карар проекты.  

4.4.2. Башкарма комитет Җитәкчесе комиссия составын раслый һәм комиссия 

рәисенә карарны җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар карар проекты кергән 

көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссия рәисенә җибәрелгән карар.  

4.4.3. Комиссия рәисе гражданинның һәм аның гаилә әгъзаларының торак 

шартларын комиссия тарафыннан тикшерүне оештыра. Торак шартларын тикшерү 

нәтиҗәләре буенча билгеләнгән формада торак шартларын тикшерү акты төзелә, 

исәпкә кую (исәпкә куюдан баш тарту) турында бәяләмә белән бергә.  
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар карар кабул ителгәннән соң 

биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән тикшерү акты. 

3.4.4. Бүлек белгече гражданны торак урынына мохтаҗ буларак исәпкә алу 

(алудан баш тарту) турында комиссия бәяләмәсе нигезендә: 

әгәр гражданин мохтаҗ дип табылса, исәпкә алу эшен формалаштыра;  

әгәр гражданин мохтаҗ түгел дип табылса, хезмәт күрсәтүдән баш тарту 

турында хатны, Башкарма комитет Җитәкчесеннән кул куйдырып, тикшерү акты 

һәм бәяләмә белән җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар тикшерү үткәргәннән соң 

өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: формалашкан эш яки баш тарту турында хат. 

3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру  һәм юнәлтү  

3.5.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

1) хәрби хезмәт, шулай ук Россия Федерациясенеӊ 12.02.1993 ел,  4468-1 

санлы Законы белән каралган, аңа тиң булган башка хезмәт үтү чорлары турында 

белешмәләр (хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнар өчен):  

2) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ җирле үзидарә органнары тарафыннан 

бирелә торган очракта); 

3) торак урынның торак һәм гомуми мәйданы һәм бирү датасы күрсәтелгән 

финанс шәхси счеты (документ җирле үзидарә органнары тарафыннан бирелгән 

очракта). 

4) Россия Федерациясе Пенсия фондының территориаль органыннан ерак 

Себер районнарында һәм аларга тиңләштерелгән урыннарда эшләү чорларының 

дәвамлылыгы турында белешмәләр (аларны исәпкә алып тиешле нигез буенча 

пенсия хокукы билгеләнгән һәм (яисә) пенсия күләме исәпләнгән (ерак Себер 

районнарыннан чыккан гражданнар өчен); 

5) эшсезләр өчен – гражданинның даими яшәү урыны буенча халык 

мәшгульлеге хезмәте органнарының гражданинны билгеләнгән тәртиптә эшсез дип 

тану турында, андый дип тану датасын күрсәтеп, белешмә (ерак Себер 

районнарыннан чыккан гражданнар өчен);   

6) күчемсез мөлкәткә хокукларның һәм аныӊ белән алыш-бирешләрнеӊ 

бердәм дәүләт реестрыннан аерым затныӊ булган күчемсез милек объектлары 

хоуклары турында өземтә (ата-анасы белән бергә яшәүче һәм үз гаиләләрен 

кормаган биш һәм аннан күбрәк баласы булган күп балалы гаиләләр өчен) (ятим 

балалар, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен);  

7) даими яшәү өчен торак урыны, торак төзүгә (сатып алуга) ссудалар яки 

субсидия алу яки мәҗбүри күченүчеләргә (мәҗбүри күченүчеләр дип танылган 

гражданнарга) югалган торак өчен өчен компенсация алу (алмау) турында белешмә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат тапшыру турында запрослар. 
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3.5.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар органга яки оешмага 

ведомствоара запрос кергән көннән биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр 

ведомствоара сорауга җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль 

законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белән билгеләнмәгән булса.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән соратып алына торган 

мәгълүматлар яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.6. Документларны торак комиссиясе каравына җибәрү  

3.6.1. Бүлек белгече гамәлгә ашыра:  

тапшырылган документлардагы мәгълүматларныӊ дөреслеген тикшерү; 

хисап эшен рәсмиләштерү (барлык документларны аерым папкага туплау);  

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен әлеге регламентның 2.9 

пунктында каралган нигезләрнең булу-булмавын тикшерү. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек белгече муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту турында бәяләмә әзерли. Бәяләмә хисап эшенә теркәлә;  

гаиләнең хисап эше торак комиссиясе каравына юнәлтелә (алга таба – 

комиссия). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар сорауларга җаваплар 

кергән вакыттан бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: гаиләнеӊ исәпкә алу эшен иҗтимагый торак 

комиссиясенә (алга таба – комиссия) җибәрү. 

3.7. Комиссия тарафыннан материалларны карау 

3.7.1. Комиссия секретаре түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:  

кергән документларны өйрәнә;  

комиссия утырышы көнен билгели;  

комиссия әгъзаларына комиссия утырышы көне турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар документлар кергән 

вакыттан алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: утырыш турында комиссия әгъзаларына хәбәр 

итү. 

3.7.2. Комиссия үз утырышында исәпкә алу эшен карый һәм социаль ипотека 

системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую чиратына 

кертү яки куюдан баш тарту турында карар кабул итә. 

Процедураның нәтиҗәсе: чиратка кую яки куюдан баш тарту турында карар. 

Комиссия үз утырышында исәпкә алу эшен карый һәм торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ гражданнарның аерым категорияләрен исәпкә кую яки исәпкә 

куюдан баш тарту турында карар кабул итә. Әлеге пункт белән билгеләнә торган 

процедура комиссия утырышы көнендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедуралар комиссия утырышы көнендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: исәпкә кую яки куюдан баш тарту турында карар. 

3.7.3. Комиссия секретаре комиссия карарын беркетмә рәвешендә 

рәсмиләштерә (ике нөсхә) һәм комиссия әгъзаларына имза куярга бирә. 

Процедуралар комиссия утырышы көнендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: имза куярга бирелгән бәяләмә. 

3.7.4. Комиссия әгъзалары беркетмәгә кул куялар һәм комиссия секретаренә 

тапшыралар. 

Процедуралар комиссия утырышы көнендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзалары кул куйган бәяләмә. 

3.7.5. Комиссия секретаре комиссия беркетмәсен бүлек белгеченә гаиләнеӊ 

исәпкә алу эше белән бергә җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура карар кабул ителгән мизгелдән бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия беркетмәсе һәм бүлек белгеченә 

юнәлтелгән исәпкә алу эше. 

3.8. Чиратта торучылар исемлегенә кертү турында карар проектын әзерләү, 

исемлекне формалаштыру 

3.8.1. Бүлек белгече комиссия тарафыннан исәпкә кую турында карар кабул 

ителгән очракта:  

1) Татарстан Республикасы буенча гражданнарның җыелма исемлегенә 

мөрәҗәгать итүченеӊ (никахта булмаган мөрәҗәгать итүченең) гаиләсе турында 

мәгълүматлар кертә («Исәпкә алу эшен эшен теркәү» картасын төзи, гариза бирүчегә 

хисап номерын бирә); 

2) «Татарстан Республикасы буенча гражданнарның җыелма исемлегенә гаилә 

әгъзалары белән яңа гариза бирүчеләрне теркәү турында» карар проектын әзерли 

(алга таба – карар).   

Комиссия исәпкә куюдан баш тарту турында карар кабул иткән очракта, бүлек 

белгече исәпкә куюдан баш тарту турында хат проектын әзерли (алга таба – хат) һәм 

килештерүгә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар беркетмә һәм гаиләнеӊ 

исәпкә кую эше кергән мизгелдән өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлек башлыгына килештерүгә юнәлдерелгән 

боерык (хат) проекты. 

3.8.2. Бүлек җитәкчесе карар (хат) проектын килештерә һәм муниципаль район 

Башлыгына имза кую өчен җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көннән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: район башлыгына кул куюга юнәлдерелгән 

килештерелгән карар (хат) проекты. 

3.8.3. Район башлыгы карарга (хатка) кул куя һәм бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көннән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән кул куелган карар (хат). 
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3.8.4. Бүлек белгече боерыкны алгач, документлар туплый һәм Дәүләт торак 

фондына җибәрә. 

Исәпкә куюдан баш тарткан очракта, имзаланган хат комиссия карары белән 

гариза бирүчегә почта аша җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: юнәлтелгән документлар яки баш тарту турында 

хат. 

3.8.5. Дәүләт торак фонды документлар кабул итә һәм гамәлгә ашыра: 

торак төзелешен үстерүгә дәүләт ярдәме, җирләрнең дәүләт резервын 

формалаштыру һәм куллану тәртибе өлкәсендә үзара хезмәттәшлек турында 

төзелгән килешүләр нигезендә аларны анализлау һәм гомумиләштерү; 

шәһәр һәм районнар буенча аерып, исәпкә куелган гаилә реестрын 

формалаштыру (шулай ук никахта булмаган гариза бирүчеләрне); 

исәпкә куелган яки исәпкә куюдан баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп гаиләләр 

реестрын бүлеккә кире кайтару.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Дәүләт торак фонды 

регламентында билгеләнгән вакытта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: исәпкә кую яки сәбәпләрен күрсәтеп, исәпкә 

куюдан баш тарту турында карар. 

3.9. Гариза бирүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр итү 

3.9.1. Дәүләт торак фондыннан документлар алганнан соң, бүлек белгече 

мөрәҗәгать итүчегә социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗларны исәпкә кую чиратына һәм Дәүләт торак фонды реестрына кертү яки 

исәпкә куюдан баш тарту турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар карар кергән көннән алып 

ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә исәпкә кую яки куюдан баш 

тарту турында хәбәр итү. 

3.10. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү  

3.10.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.10.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.10.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.8 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 
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органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, 

Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 



17 

 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән ялгышлык 

һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган 

акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән 

дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең 

теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән 

җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 
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5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ гражданнарның аерым категорияләрен исәпкә 

кую турында мәсьәләне карау өчен кирәкле документлар исемлеге * 

 

1. Хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнар өчен: 

хәрби комиссариаттан хәрби хезмәтнең (хезмәтнең) дәвамлылыгы турында белешмә; 

хәрби хезмәттән (хезмәттән) азат итү турында, нигезләрен күрсәтеп, приказдан өземтә; 

йорт кенәгәсеннән өземтә һәм финанс шәхси счет күчермәсе; 

торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә кую (торак урыннары алу) турында 

торакны исәпкә алу һәм бүлү органы карарыннан өземтә; 

торак урынның өстәмә мәйданына хокукны раслаучы документ күчермәсе (мондый хокук 

Россия Федерациясе законнары белән бирелгән очракларда); 

2. Чернобыль атом электр станциясе һәлакәтендә булган гражданнар өчен:  

гражданинның федераль бюджет акчалары исәбеннән торак белән тәэмин итү хокукын 

раслый торган документ; 

йорт кенәгәсеннән өземтә һәм финанс шәхси счет күчермәсе; 

торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исәпкә кую һәм аларны бүлү буенча орган 

карарыннан өземтә; 

торак урынның өстәмә мәйданына хокукны раслаучы документ күчермәсе (мондый хокук 

Россия Федерациясе законнары белән бирелгән очракларда); 

3. Мәҗбүри күченүчеләр дип танылган гражданнар өчен:  

гаиләнең балигъ булган һәр әгъзасына мәҗбүри күченүче таныклыгы күчермәсе; 

Федераль миграция хезмәте территориаль органыныӊ даими яшәү өчен торак урыны, яки 

торак төзүгә (сатып алуга) ссудалар алу яисә социаль түләү алу яки югалган торак өчен 

компенсация алу турында белешмәсе;  

 (РФ Хөкүмәтенеӊ 10.04.2008, 257 санлы карары редакциясендә) 

йорт кенәгәсеннән өземтә һәм финанс шәхси счет күчермәсе; 

торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исәпкә кую (торак урыннары алу) турында 

торакны исәпкә алу һәм бүлү органы карарыннан өземтә;  

торак урынның өстәмә мәйданына хокукны раслаучы документ күчермәсе (мондый хокук 

Россия Федерациясе законнары белән бирелгән очракларда);  

(абзац РФ Хөкүмәтенеӊ 15.10.2007, 681 санлы карары белән кертелгән) 

4. Ерак Себер районнарыннан кайткан гражданнар өчен: 

йорт кенәгәсеннән өземтә һәм финанс шәхси счет күчермәсе; 

ерак Себер районнарына яки аларга тиңләштерелгән җирлеккә килү фактын раслаучы 

документлар 1992 елның 1 январенә кадәр; 

ерак Себер районнарыннан һәм аларга тиңләштерелгән җирләрдән күчүгә бәйле рәвештә 

торак субсидияләре алу хокукына ия гражданнарны исәпкә алу буенча орган карарыннан өземтә; 

ерак Себер районнарында һәм аларга тиңләштерелгән урыннарда хезмәт стажын раслаучы 

документлар күчермәләре; 

пенсия таныклыгы күчермәсе - пенсионерлар өчен; 

инвалидлык турында - I һәм II группа инвалидлар өчен, шулай ук балачактан инвалидлар 

өчен медик-социаль экспертиза дәүләт хезмәте органнары белешмәсе; 

эшсезләр өчен – гражданинның даими яшәү урыны буенча халык мәшгульлеге хезмәте 

органнары тарафыннан билгеләнгән тәртиптә эшсез дип тану турында, гражданинны эшсез дип 

тану датасын күрсәтеп, белешмә; 

торак урынның өстәмә мәйданына хокукны раслаучы документ күчермәсе (мондый хокук 

Россия Федерациясе законнары белән бирелгән очракларда). 
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Ата-аналар белән бергә яшәүче һәм үз гаиләләрен кормаган биш һәм аннан күбрәк 

баласы булган күп балалы гаиләләр категориясе буенча торак урынына мохтаҗлар буларак 

исәпкә кую турында мәсьәләне карау өчен кирәкле документлар исемлеге* 

 

1.Тукай муниципаль районы Башлыгы исеменә гариза 

2. Күп балалы ана таныклыгы 

3. Гаиләнең һәр әгъзасы шәхесен раслаучы документ күчермәләре (паспорт, туу турында 

таныклык, барлык битләр) 

4. Никахлашу турында таныклык (тулы булмаган гаиләгә кагылмый); 

5. Йорт кенәгәсеннән өземтә  

6. Финанс шәхси счет күчермәсе  

7. Ир белән хатынның күчемсез милек объектларына хокукны теркәү турында белешмәләрнең 

булмавы турында Бердәм дәүләт хокук реестрыннан өземтә.  

8.Техник инвентаризация бюросыннан ир белән хатынга теркәү урыны буенча торак булу яки 

булмау турында белешмә  

Ятим балалар, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар категориясе буенча торак 

урынына мохтаҗ буларак исәпкә кую турында мәсьәләне карау өчен кирәкле документлар 

исемлеге* 

 

1. Тукай муниципаль районы Башлыгы исеменә торак урынына мохтаҗ буларак исәпкә кую 

турында гариза 

2. Паспорт күчермәсе (барлык битләр) 

3. Юридик статусны раслаучы документ күчермәләре (ата-ана үлү турында таныклык 

күчермәләре, ата-ана хокукыннан мәхрүм итү турында суд карарының күчермәләре, ата-ананы 

эзләү турында Эчке эшләр бүлегеннән белешмә, ата-аналарны эшкә яраксыз дип тану турында суд 

карары, ата-ана булмавын раслаучы башка документлар) 

4. Теркәлү урыны буенча йорт кенәгәсеннән өземтә 

6. Теркәлү урыны буенча финанс шәхси счет күчермәсе 

7. Теркәү палатасыннан теркәлү урыны буенча торак булмау турында белешмә 

8. Техник инвентаризация бюросыннан милектә теркәү урыны буенча торак булмавы турында 

белешмә. 

 

Искәрмә 

* Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында булган 

документларны гариза бирүче мөстәкыйль рәвештә тапшырырга хокуклы 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары,  
Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 71-42-83 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 8 

февралендәге 327 санлы 

карарына 4 кушымта 

 

Чернобыль атом электростанциясендәге һәлакәт, «Маяк» җитештерү 

берләшмәсендәге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгән 

гражданнарны һәм аларга тиңләштерелгән затларны исәпкә кую һәм аларга 

дәүләт торак сертификатын тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге муниципаль хезмәт күрсәтү административ регламенты (алга таба – 

регламент) Чернобыль атом электростанциясендәге һәлакәт, «Маяк» җитештерү 

берләшмәсендәге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгән 

гражданнарны һәм аларга тиңләштерелгән затларны исәпкә кую һәм аларга дәүләт 

торак сертификатын тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба – 

муниципаль хезмәт ) стандартын һәм тәртибен билгели.  

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: (8552) 71-42-83.    

Җәмәгать транспорты белән «Культура Паркы», «Энергетик» мәдәният 

йорты» тукталышларына кадәр барырга: 

- 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 22, 43, 203, 205, 211, 305 нче автобуслар;  

         - 1, 4, 6, 8 нче трамвайлар. 

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча.   

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

http://www.tukay.tatar.ru/
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1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 188-ФЗ санлы Россия Федерациясе Торак 

кодексы (алга таба – РФ ТК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 14 

м.); 

1991 елныӊ 15 маендагы «Чернобыль АЭСындагы һәлакәт аркасында 

радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнарны социаль яклау турында» 1244-

1 санлы Россия Федерациясе законы (алга таба – 1244-1 санлы РФ Законы); 

«1957 елда «Маяк» җитештерү берләшмәсендә булган авария һәм «Теча» 

елгасына радиоактив калдыклар агызу  нәтиҗәсендә радиация йогынтысына дучар 

ителгән Россия Федерациясе гражданнарын социаль яклау турында» 1998 елның 26 

ноябрендәге 175-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 175-ФЗ санлы Федераль 

закон) (РФ Законнар җыентыгы, 30.11.1998, № 48, 5850 м.); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Чернобыль АЭСындагы һәлакәт аркасында зыян күргән гражданнарны 

социаль яклау турында  РСФСР Законыныӊ аеруча куркыныч янаган бүлек 

гражданнарына йогынтысы хакында» 1991 елның 27 декабрендәге 2123-1 санлы 

Россия Федерациясе Югары Советы карары (алга таба – 2123-1 санлы карар ); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенеӊ 2010 елныӊ 17 декабрендәге «2011-2015 

елларга «Торак» федераль максатчан программасы турында» 1050 санлы карары  

(алга таба – «Торак» ФМП) (РФ Законнар җыентыгы, 31.01.2011, № 5, 739 м.); 

 

http://www.______.tatar.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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 «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр).  

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

дәүләт торак сертификаты (алга таба – сертификат) – гражданның торак 

урыны сатып алу өчен федераль бюджет акчалары исәбеннән социаль түләү (торак 

субсидиясе, субсидияләр) алуга хокукын раслаучы исемле таныклык; 

торак сатып алуга субсидия – Россия Федерациясе Хөкүмәтенеӊ 2010      

елныӊ 17 декабрендәге 1050 санлы  карары белән расланган 2011-2015 елларга 

«Торак» федераль максатчан программасының «Федераль законнарда билгеләнгән 

гражданнар категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен 

үтәү» ярдәмче программасын гамәлгә ашыру кысаларында гражданнарны торак 

белән тәэмин итүнеӊ  дәүләт торак сертификаты белән расланган дәүләт финанс 

ярдәме формасы;  

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Чернобыль АЭСындагы һәлакәт, «Маяк» җитештерү 

берләшмәсендәге һәлакәт аркасында радиация йогынтысына 

дучар ителгән гражданнарга һәм аларга тиңләштерелгән 

затларны  исәпкә кую һәм дәүләт торак сертификатын бирү  

РФ ТК; 

1244-1 санлы РФ Закон 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Дәүләт торак сертификаты 

    Хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат  

1050 санлы карар 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Планлаштырылган елда субсидия алырга теләк белдергән 

гражданнар исемлеген формалаштыру һәм документларны 

әзерләү – кирәкле документларны теркәп, гариза 

тапшырганнан соң 17 эш көне.    

Сертификат килү турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итү – 

ике көн эчендә. 

Чират җитүен көтү вакыты муниципаль хезмәт күрсәтү 

вакытына керми 

 

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр 

мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) гражданның федераль бюджет акчалары исәбеннән 

торак белән тәэмин итү хокукын раслый торган документ; 

5) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ коммерцияле 

оешмалар тарафыннан бирелгән очракта);  

6) финанс шәхси счет (документ коммерцияле оешмалар 

тарафыннан бирелгән очракта); 

7) торак урынның өстәмә мәйданына хокукны раслаучы 

РФ ТК; 

Кагыйдәләрнеӊ 16,19 пунктлары  
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документ күчермәсе (мондый хокук Россия Федерациясе 

законнары белән бирелгән очракларда); 

8) планлаштырылган елда сертификат бирү турында 

җирле үзидарә органы җитәкчесе исеменә гариза; 

9) торак сертификаты алуга гариза (рапорт); 

10) дәүләт яисә муниципаль торак фондларында урнашкан 

торак урынында социаль найм шартнамәсе нигезендә торак 

урынында яшәүче граждан һәм аның гаилә әгъзалары 

тарафыннан әлеге шартнамәне өзү һәм биләгән (аның һәм 

(яисә) гаилә әгъзаларының милек хокукында булган, 

йөкләмәләр булмаган) торак урынын дәүләт яисә муниципаль 

милеккә түләүсез алу турында йөкләмә кабул ителә; 

11) барлык гаилә әгъзалары өчен РФ гражданнары 

паспорты, 14 яшькә кадәрге балаларга туу турында таныклык; 

12) гаилә составы турында белешмә (документ 

коммерцияле оешмалар тарафыннан бирелгән очракта); 

13) күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрында хокукы теркәлмәгән 

күчемсез милек объектларына хокук билгеләүче документлар 

(БТИ тарафыннан торакныӊ милектә булмавы турында 

белешмә (гаиләнең һәр әгъзасына) 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан алынган (булган) 

күчемсез милек объектларына аерым затның хокуклары 

турында өземтә (һәр гаилә әгъзасына); 

2) гаилә составы турында белешмә (документ җирле 

үзидарә органнары тарафыннан бирелгән очракта); 

       3) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ җирле үзидарә 

органнары тарафыннан бирелгән очракта);   

       4) финанс шәхси счет (документ җирле үзидарә органнары 

тарафыннан бирелгән очракта); 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

Килештерү таләп ителми  
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тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен, 

норматив хокукый актларда каралган 

очракларда алар белән килештерү таләп 

ителгән дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм аларның 

структур бүлекчәләре  исемлеге  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

    Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигез: 

1) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күләмдә тапшырылмаган яисә тапшырылган гаризада һәм 

(яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 

мәгълүмат бар; 

2) документларны тиешле органга тапшырмау; 

3) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы ведомство карамагындагы оешманың муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат 

булмавы турында җавабы килү;  

4) гражданинның чернобыльче статусын яисә мәҗбүри 

күченүче статусын тану өчен таләпләргә туры килмәве; 

5) федераль бюджет акчалары исәбеннән субсидияләр 

(социаль түләүләр) кулланып торак шартларын яхшыртуга 

хокукны электән гамәлгә ашыру; 

РФ ТК 53 м.; 

Кагыйдәләрнеӊ 22  пункты  



7 

 

6) торак шартларын начарайтуга китергән гамәлләр кылган 

көннән вакыт (биш ел) үтмәгән; 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

яки башка түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә 

 

 

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми    

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш  

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

 

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла.  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз 

эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган  

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 
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ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара 

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) комисия тарафыннан торак шартларын тикшерү; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

 3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү  

 3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  
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Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 

документларны кабул итүче бүлек белгече, мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү 

өчен каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм документларны кабул итмәү өчен 

ачыкланган нигезләрне язмача аӊлатып документларны кире кайтара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган. 

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза.   

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

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

дәүләт реестрыннан гамәлдәге күчемсез милек объектларына  аерым затның 

хокуклары турында өземтә (гаиләнең һәр әгъзасына); 

2) гаилә составы турында белешмә (документ җирле үзидарә органнары 

тарафыннан бирелгән очракта); 

3) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ җирле үзидарә органнары тарафыннан 

бирелгән очракта);  

4) финанс шәхси счет (документ җирле үзидарә органнары тарафыннан 

бирелгән очракта). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына юнәлдерелгән запрос. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә).  
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар органга яки оешмага 

ведомствоара запрос кергән көннән биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр 

ведомствоара запроска җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль 

законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белән билгеләнмәгән булса.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар яки баш тарту 

турында хәбәрнамә. 

3.5. Торак комиссиясе тарафыннан торак шартларын тикшерү 

3.5.1. Бүлек белгече гамәлгә ашыра: 

тапшырылган документлардагы мәгълүматларныӊ дөреслеген тикшерү; 

хисап эшен рәсмиләштерү (барлык документларны аерым папкага туплау);  

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен әлеге регламентның 2.9 

пунктында каралган нигезләрнең булу-булмавын тикшерү. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек белгече муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту турында бәяләмә әзерли. Бәяләмә хисап эшенә теркәлә;  

гаиләнең хисап эше торак комиссиясе каравына юнәлтелә (алга таба – 

комиссия). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң ике көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченеӊ комиссиягә җибәрелгән 

исәпкә алу эше. 

Комиссия секретаре түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:  

кергән документларны өйрәнә;  

комиссия утырышы көнен билгели;  

комиссия әгъзаларына комиссия утырышы көне турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң ике көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: утырыш турында комиссия әгъзаларына хәбәр 

итү. 

3.5.3. Комиссия тарафыннан гаризаны карау 

Комиссия үз утырышында гаиләнең хисап эшен карый һәм гражданны 

ярдәмче программада катнашучы дип тану һәм торак сатып алуга субсидия алучы 

гражданнар исемлегенә кертү яки гражданны ярдәмче программада катнашучы дип 

танудан баш тарту турында карар кабул итә. 

Процедураның нәтиҗәсе: субсидия бирү яки субсидия бирүдән баш тарту 

турында карар. 

3.5.4. Комиссия секретаре комиссия карарын беркетмә рәвешендә 

рәсмиләштерә (бер нөсхә) һәм комиссия әгъзаларына имза куярга бирә. 

Процедураның нәтиҗәсе: имза куярга тапшырылган бәяләмә.  

3.5.5. Комиссия әгъзалары беркетмәгә кул куялар һәм комиссия секретаренә 

тапшыралар. 

Әлеге Регламентның 3.5.3-3.5.5 пунктчалары белән билгеләнгән процедуралар 

комиссия утырышы көнендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзалары кул куйган бәяләмә. 

3.5.6. Комиссия секретаре комиссия беркетмәсен бүлек белгеченә гаиләнеӊ 

исәпкә алу эше белән бергә җибәрә.  

Әлеге регламентның 3.5.3-3.5.5 пунктчалары белән билгеләнгән процедуралар 

комиссия утырышы көнендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия беркетмәсе һәм бүлек белгеченә 

юнәлтелгән исәпкә алу эше. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.6.1. Комиссия тарафыннан исәпкә кую турында карар кабул ителгән очракта:  

Бүлек белгече әзерли: 

субсидия бирү турында карар кабул ителгән очракта - планлаштырылган елда 

субсидия алырга теләк белдергән гражданнар исемлеге (алга таба – исемлек) һәм 

исемлекне Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгына (алга таба – министрлык) җибәрү турында хатны;  

субсидия бирүдән баш тарткан очракта, баш тарту турында хат проектын имза 

кую өчен Башкарма комитет Җитәкчесенә җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: субсидия алучыларның формалашкан исемлеген 

җибәрү турында хат яки Башкарма комитет Җитәкчесенә имза кую өчен җибәрелгән 

баш тарту турында хат. 

3.6.2. Башкарма комитет Җитәкчесе хатка яки баш тарту турында хатка кул 

куя һәм бүлек белгеченә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән кул куелган хат яки баш 

тарту турында хат. 

3.6.3. Бүлек белгече имзаланган документны терки, кабул ителгән карар 

турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итә. 

Субсидия бирү турында карар кабул ителгән очракта, исемлекне 

министрлыкка озату хаты белән бергә җибәрә. 

Субсидия бирүдән баш тарткан очракта, имзаланган хат комиссия карары 

белән бергә гариза бирүчегә почта аша җибәрелә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: министрлыкка җибәрелгән исемлек яки гариза 

бирүчегә җибәрелгән хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.7.1. Министрлык сертификатлар бланкларын алган көннән алып 2 ай эчендә 

аларны ярдәмче программада катнашучы гражданнар исеменә рәсмиләштерә һәм 

сертификатларны күрсәтелгән гражданнарга бирү өчен җирле үзидарә органнарына 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура министрлык регламенты 

нигезендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедураның нәтиҗәсе: тутырылган сертификат бланклары Башкарма 

комитетка җибәрелгән. 

3.7.2. Бүлек белгече сертификат килү турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура сертификат килгәннән соң ике 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә сертификат килү турында хәбәр итү. 

3.7.3. Гариза бирүче бүлеккә килгәч, кул куеп сертификат ала. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура мөрәҗәгать итүче килгән 

көнне 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла. Бирү чират тәртибендә башкарыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән сертификат. 

3.8. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү  

3.8.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.8.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.6 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 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 
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буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 
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5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 
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1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән ялгышлык 

һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган 

акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары,  
Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 71-42-83 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 8 

февралендәге 327 санлы 

карарына 5 кушымта 

 

Мәҗбүри күченүчеләрне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исәпкә 

кую һәм торак сатып алуга субсидияләр бирү өчен дәүләт торак сертификаты 

тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) мәҗбүри күченүчеләрне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 

буларак исәпкә кую һәм торак сатып алуга субсидияләр бирү өчен дәүләт торак 

сертификаты тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба – муниципаль 

хезмәт ) стандартын һәм тәртибен билгели.  

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: (8552) 71-42-83.    

Җәмәгать транспорты белән «Культура Паркы», «Энергетик» мәдәният 

йорты» тукталышларына кадәр барырга: 

- 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 22, 43, 203, 205, 211, 305 нче автобуслар;  

         - 1, 4, 6, 8 нче трамвайлар. 

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча.   

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

http://www.tukay.tatar.ru/
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2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 188-ФЗ санлы Россия Федерациясе Торак 

кодексы (алга таба – РФ ТК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 14 

м.); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

закон) (РФ Законнар җыентыгы, 02.08.2010);  

Россия Федерациясе Хөкүмәтенеӊ 2010 елныӊ 17 декабрендәге «2011-2015 

елларга «Торак» федераль максатчан программасы турында» 1050 санлы карары  

(алга таба – «Торак» ФМП) (РФ Законнар җыентыгы, 31.01.2011, № 5, 739 м.); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

http://www.______.tatar.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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дәүләт торак сертификаты (алга таба – сертификат) – гражданның торак 

урыны сатып алу өчен федераль бюджет акчалары исәбеннән социаль түләү (торак 

субсидиясе, субсидияләр) алуга хокукын раслаучы исемле таныклык; 

Сертификат кыйммәтле кәгазь түгел. 

Мәҗбүри күченүчеләр (шул исәптән, ерак Себер районнарыннан һәм аларга 

тиңләштерелгән урыннардан күченүчеләр) – билгеләнгән тәртиптә мәҗбүри 

күченүчеләр дип танылган һәм Федераль миграция хезмәтенең территориаль 

органнары тарафыннан мәҗбүри күченүчеләрнең җыелма исемлегенә кертелгән 

гражданнар.  

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Мәҗбүри күченүчеләрне торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗлар буларак исәпкә кую һәм торак сатып алуга 

субсидияләр бирү өчен дәүләт торак сертификаты бирү  

РФ ТК, РФ Хөкүмәтенең 2010 

елның 17 декабрендәге 1050 

номерлы карары 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә 

кую һәм мәҗбүри күченүчеләргә торак сатып алуга 

субсидияләр бирү өчен дәүләт торак сертификаты бирү; 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат 

РФ Хөкүмәтенең 2010 елның 17 

декабрендәге 1050 номерлы 

карары  

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә 

кую – гариза тапшырганнан соң 17 эш көне эчендә. 

Сертификат керү турында мөрәҗәгать итүчегә ике эш 

көнендә хәбәр ителергә тиеш. 

Комиссия утырышын көтү срогы муниципаль хезмәт 

күрсәтү вакытына керми. 

Сертификат килүне көтү вакыты муниципаль хезмәт 

күрсәтү вакытына керми. 

 

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр 

мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) гаиләнең балигъ булган һәр әгъзасына мәҗбүри 

күченүче таныклыгы күчермәсе; 

5) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ коммерцияле 

оешмалар тарафыннан бирелгән очракта);  

6) финанс-шәхси счеты (документ коммерцияле оешмалар 

тарафыннан бирелгән очракта); 

РФ ТК ЖК РФ,  

Кагыйдәләрнеӊ 16,19 пунктлары  



5 

 

7) торак урынның өстәмә мәйданына хокукны раслаучы 

документ күчермәсе (мондый хокук Россия Федерациясе 

законнары белән бирелгән очракларда); 

8) планлаштырылган елда сертификат бирү турында 

җирле үзидарә органы җитәкчесе исеменә гариза; 

9) дәүләт яисә муниципаль торак фондларында урнашкан 

торак урынында социаль найм шартнамәсе нигезендә торак 

урынында яшәүче граждан һәм аның гаилә әгъзалары 

тарафыннан әлеге шартнамәне өзү һәм биләгән (аның һәм 

(яисә) гаилә әгъзаларының милек хокукында булган, 

йөкләмәләр булмаган) торак урынын дәүләт яисә муниципаль 

милеккә түләүсез алу турында йөкләмә кабул ителә; 

10) торак сертификаты алуга гариза (рапорт); 

11) барлык гаилә әгъзалары өчен РФ гражданнары 

паспорты, 14 яшькә кадәрге балаларга туу турында таныклык; 

12) гаилә составы турында белешмә (документ 

коммерцияле оешмалар тарафыннан бирелгән очракта); 

13) күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрында хокукы теркәлмәгән 

күчемсез милек объектларына хокук билгеләүче документлар 

(БТИ тарафыннан торакныӊ милектә булмавы турында 

белешмә (гаиләнең һәр әгъзасына) 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1)  күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан алынган (булган) 

күчемсез милек объектларына аерым затның хокуклары 

турында өземтә (һәр гаилә әгъзасына); 

2) даими яшәү өчен торак урыны, ссудалар яки торак 

төзелешенә (сатып алуга) субсидия алу яки югалган торак өчен 

компенсация алу (алынмау) турында белешмә; 

        3) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ җирле үзидарә 

органнары тарафыннан бирелгән очракта);   

 4) финанс-шәхси счеты (документ җирле үзидарә 

органнары тарафыннан бирелгән очракта); 
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2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен, 

норматив хокукый актларда каралган 

очракларда алар белән килештерү таләп 

ителгән дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм аларның 

структур бүлекчәләре  исемлеге  

Җыелма исемлек Федераль миграция хезмәтенең 

территориаль органы белән килештерелә 

 

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру;  

4) гражданинның федераль бюджет акчалары хисабына 

торак субсидиясен алуга дәгъва итү хокукына ия гражданнар 

категориясенә карата таләпләргә туры килмәве; 

5) федераль бюджет акчалары исәбеннән субсидияләр 

(социаль түләүләр) кулланып торак шартларын яхшыртуга 

хокукны электән гамәлгә ашыру; 

6) торак шартларын начарайтуга китергән гамәлләр 

кылган көннән вакыт (биш ел) үтмәгән 

РФ ТК 53 м.; 

Кагыйдәләрнеӊ 22 пункты 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  
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өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

яки башка түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре  

 

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми    

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш  

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

 

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз 

эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган  

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
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булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара 

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

сораулар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) комисия тарафыннан торак шартларын тикшерү; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

 3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү  

 3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  
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Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 

документларны кабул итүче бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен 

каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм документларны кабул итмәү өчен 

ачыкланган нигезләрне язмача аӊлатып документларны кире кайтара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган. 

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза.   

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

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

дәүләт реестрыннан гамәлдәге күчемсез милек объектларына  аерым затның 

хокуклары турында өземтә (гаиләнең һәр әгъзасына); 

2) гаилә составы турында белешмә (документ җирле үзидарә органнары 

тарафыннан бирелгән очракта); 

3) йорт кенәгәсеннән өземтә (документ җирле үзидарә органнары тарафыннан 

бирелгән очракта);  

4) финанс-шәхси счеты (документ җирле үзидарә органнары тарафыннан 

бирелгән очракта). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына юнәлдерелгән запрос. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә).  
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар органга яки оешмага 

ведомствоара запрос кергән көннән биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр 

ведомствоара запроска җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль 

законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белән билгеләнмәгән булса.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар яки баш тарту 

турында хәбәрнамә. 

3.5. Торак комиссиясе тарафыннан торак шартларын тикшерү 

3.5.1. Бүлек белгече гамәлгә ашыра: 

тапшырылган документлардагы мәгълүматларныӊ дөреслеген тикшерү; 

хисап эшен рәсмиләштерү (барлык документларны аерым папкага туплау);  

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен әлеге регламентның 2.9 

пунктында каралган нигезләрнең булу-булмавын тикшерү. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек белгече муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту турында бәяләмә әзерли. Бәяләмә хисап эшенә теркәлә;  

гаиләнең хисап эше торак комиссиясе каравына юнәлтелә (алга таба – 

комиссия). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң ике көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченеӊ комиссиягә җибәрелгән 

исәпкә алу эше. 

Комиссия секретаре түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:  

кергән документларны өйрәнә;  

комиссия утырышы көнен билгели;  

комиссия әгъзаларына комиссия утырышы көне турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң ике көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: утырыш турында комиссия әгъзаларына хәбәр 

итү. 

3.5.3. Комиссия тарафыннан гаризаны карау 

Комиссия үз утырышында гаиләнең хисап эшен карый һәм гражданны 

ярдәмче программада катнашучы дип тану һәм торак сатып алуга субсидия алучы 

гражданнар исемлегенә кертү яки гражданны ярдәмче программада катнашучы дип 

танудан баш тарту турында карар кабул итә. 

Процедураның нәтиҗәсе: субсидия бирү яки субсидия бирүдән баш тарту 

турында карар. 

3.5.4. Комиссия секретаре комиссия карарын беркетмә рәвешендә 

рәсмиләштерә (бер нөсхә) һәм комиссия әгъзаларына имза куярга бирә. 

Процедураның нәтиҗәсе: имза куярга тапшырылган бәяләмә.  

3.5.5. Комиссия әгъзалары беркетмәгә кул куялар һәм комиссия секретаренә 

тапшыралар. 

Әлеге регламентның 3.5.3-3.5.5 пунктчалары белән билгеләнгән процедуралар 

комиссия утырышы көнендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзалары кул куйган бәяләмә. 

3.5.6. Комиссия секретаре комиссия беркетмәсен бүлек белгеченә гаиләнеӊ 

исәпкә алу эше белән бергә җибәрә.  

Әлеге регламентның 3.5.3-3.5.5 пунктчалары белән билгеләнгән процедуралар 

комиссия утырышы көнендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия беркетмәсе һәм бүлек белгеченә 

юнәлтелгән исәпкә алу эше. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.6.1. Комиссия тарафыннан исәпкә кую турында карар кабул ителгән очракта:  

Бүлек белгече әзерли: 

субсидия бирү турында карар кабул ителгән очракта - планлаштырылган елда 

субсидия алырга теләк белдергән гражданнар исемлеге (алга таба – исемлек) һәм 

исемлекне Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгына (алга таба – министрлык) җибәрү турында хатны;  

субсидия бирүдән баш тарткан очракта, баш тарту турында хат проектын имза 

кую өчен Башкарма комитет Җитәкчесенә җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: субсидия алучыларның формалашкан исемлеген 

җибәрү турында хат яки Башкарма комитет Җитәкчесенә имза кую өчен җибәрелгән 

баш тарту турында хат. 

3.6.2. Башкарма комитет Җитәкчесе хатка яки баш тарту турында хатка кул 

куя һәм бүлек белгеченә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән кул куелган хат яки баш 

тарту турында хат. 

3.6.3. Бүлек белгече имзаланган документны терки, кабул ителгән карар 

турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итә. 

Субсидия бирү турында карар кабул ителгән очракта, исемлекне 

министрлыкка озату хаты белән бергә җибәрә. 

Субсидия бирүдән баш тарткан очракта, имзаланган хат комиссия карары 

белән бергә гариза бирүчегә почта аша җибәрелә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: министрлыкка җибәрелгән исемлек яки гариза 

бирүчегә җибәрелгән хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.7.1. Министрлык сертификатлар бланкларын алган көннән алып 2 ай эчендә 

аларны ярдәмче программада катнашучы гражданнар исеменә рәсмиләштерә һәм 

сертификатларны күрсәтелгән гражданнарга бирү өчен җирле үзидарә органнарына 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура министрлык регламенты 

нигезендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедураның нәтиҗәсе: тутырылган сертификат бланклары Башкарма 

комитетка җибәрелгән. 

3.7.2. Бүлек белгече сертификат килү турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура сертификат килгәннән соң ике 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә сертификат килү турында хәбәр итү. 

3.7.3. Гариза бирүче бүлеккә килгәч, кул куеп сертификат ала. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура мөрәҗәгать итүче килгән 

көнне 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла. Бирү чират тәртибендә башкарыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән сертификат. 

3.8. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү  

3.8.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.8.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.6 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 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 
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буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла 

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

муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 
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5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 
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1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән ялгышлык 

һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган 

акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары,  
Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 71-42-83 tykcontrol@mail.ru 

 

 

  



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 8 

февралендәге 327 санлы 

карарына 5 кушымта 

 

Торак бинаны үзгәртеп коруга һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты  
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) торак бинаны үзгәртеп коруга һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба –муниципаль хезмәт) 

стандартын һәм тәртибен билгели. 

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: (8552)70-15-68.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча.   

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 
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язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

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

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 

(1 өлеш), 5498 м.); 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 188-ФЗ санлы Россия Федерациясе Торак кодексы 

(алга таба – РФ ТК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 14 м.);  

1995 елның 17 ноябрендәге «Россия Федерациясендә архитектура эшчәнлеге 

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

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

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2005 елныӊ 24 ноябрендәге «Объектны 

файдалануга тапшыруга рөхсәт формасы һәм төзелешкә рөхсәт формасы турында», 

698 нче карары (алга таба – 698 нче карар) (РФ Законнар җыентыгы, 28.11.2005,                              

№ 48, 5047 м.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2005 елның 28 апрелендәге «Торак бинаны 

үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру турында гариза формасын һәм торак 

урынны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү турында карар 

кабул итүне раслый торган документ формасын раслау хакында» 266 санлы карары 

(алга таба – 266 нчы карар) (РФ Законнар җыентыгы, 09.05.2005, № 19, 1812 м.); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 
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Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме 

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

исеме  

Торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга 

рөхсәт бирү  

РФ ТК 25-29 м. 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны 

килештерү яисә килештерүдән баш тарту турында карар   

РФ ТК 26 м. 5 п. 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

срогы  

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты: гариза теркәлгәннән соң 10 

эш көне эчендә 

РФ ТК 26 м. 4 п.  

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  

1) Россия Федерациясе Хөкүмәте раслаган форма буенча гариза; 

2) әгәр аңа хокук күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-

бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән 

булса, яңадан төзекләндерелә торган һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштырыла торган торак урынына хокук билгеләүче 

документлар (төп нөсхәләр яки нотариаль тәртиптә расланган 

күчермәләр); 

3)  торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруныӊ билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән һәм 

рәсмиләштерелгән проекты;  

4)  социаль найм шартнамәсе нигезендә үзгәртеп төзелә торган 

һәм (яки) үзгәртеп планлаштырыла торган бинаны биләүче барлык 

гаилә әгъзаларыныӊ язма формадагы ризалыгы;  

5)  яңадан планлаштыру һәм (яки) үзгәртеп кору вакытында 

гомуми милеккә кагылганда, әлеге мөлкәтнең барлык 

милекчеләренең ризалыгы   

РФ ТК 26 м. 2 п.  

2.6 Дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булган һәм 

гариза бирүче тәкъдим итәргә 

хокуклы муниципаль хезмәт 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан алынган (булган) күчемсез 

милек объектларына хокуклар турында өземтә; 

2) төзекләндерелә торган һәм (яки) үзгәртеп планлаштырыла 
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күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

торган торак бинаның техник паспорты; 

3) торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруга рөхсәт итү турында архитектура, тарих һәм 

мәдәният һәйкәлләрен саклау буенча органның бәяләмәсе, әгәр ул 

урнашкан торак бина яки йорт архитектура, тарих яки мәдәният 

һәйкәле булса  

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла 

торган муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен, норматив хокукый актларда 

каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм аларның структур 

бүлекчәләре  исемлеге  

Янгын һәм санитар-эпидемиологик күзәтчелек органнары белән 

килештерү (законнарда билгеләнгән тәртиптә) 

 

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле документларны кабул 

итүдән баш тарту өчен нигезләрнең 

тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

  1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру 

проектының закон таләпләренә туры килмәве; 

4) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә органының 

яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы ведомство 

РФ ТК 27 м. 1 п.  
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карамагындагы оешманың муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 

документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында җавабы килү 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт 

пошлинасы яки башка түләү алу 

тәртибе, күләме һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  
  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләрен алганда 

чиратның максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, чиратта 

көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

Әлеге регламент белән билгеләгән 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең 

соравын теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт алу өчен 

кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз эченә алган 

мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 

булуы һәм сыйфат күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 

күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр булмау 

 



 7 

белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул иткәндә 

һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә 

карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

консультация, документлар кабул итү һәм бирүне КФҮ белгече 

башкара 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

(http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

(функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 
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- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.  

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү  

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның бердәм 

дәүләт реестрыннан гамәлдәге күчемсез милек объектларына  хокуклар турында 

өземтә; 

үзгәртеп төзелә торган һәм (яки) үзгәртеп планлаштырыла торган торак 

бинаның техник паспорты; 

әгәр мондый торак бина яки ул урнашкан йорт архитектура, тарих яки 

мәдәният һәйкәле булса, архитектура, тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен саклау 

буенча орган бәяләмәсе. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына юнәлдерелгән запрос.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә).  

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә 

ашырыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (белешмәләр) 

буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 

башкалар буенча –  органга яки оешмага ведомствоара запрос кергән көннән 

биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр ведомствоара сорауга җавап әзерләүнең һәм 

җибәрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса.  
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Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар яки баш тарту 

турында хәбәрнамә.  

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече әзерли:  

рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында карар кабул итә; 

рөхсәт бирү турында приказ проектын яки рөхсәт бирүдән баш тарту 

сәбәпләрен күрсәтеп приказ проектын әзерли;  

рөхсәт проектын (рөхсәт бирү турында карар кабул ителгән очракта) яки 

рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат проектын (рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта) рәсмиләштерә; 

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

рәсмиләштерелгән рөхсәт бирү турында приказ проектын, рәсмиләштерелгән 

рөхсәтне теркәп яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында приказ проектын һәм рөхсәт 

бирүдән баш тарту турында хат проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә 

(вәкаләтле затка) имза куярга җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура запроска җаваплар кергән 

вакыттан алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза куярга юнәлдерелгән проектлар. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) рөхсәт бирү турында 

приказны раслый, рөхсәт кәгазен имзалый һәм Башкарма комитет мөһерен белән 

раслый яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында приказны раслый һәм рөхсәт 

бирүдән баш тарту турында хатны имзалый. Кул куелган документлар бүлек 

белгеченә җибәрелә. 

Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү турында расланган приказ һәм 

имзаланган рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында расланган приказ һәм 

рөхсәт бирүдән баш тарту турында имзаланган хат. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече:  

теркәү журналына рөхсәт бирү (рөхсәт бирүдән баш тарту турында) турында 

карарны терки; 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре 

турында, рәсмиләштерелгән рөхсәтне яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хатны 

бирү датасын һәм вакытын гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып хәбәр 

итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар Башкарма комитет Җитәкчесе 

тарафыннан документларга кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

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

бирүчегә (аның вәкиленә) алу турында журналда имза куйдырып рәсмиләштерелгән 

рөхсәтне яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хатны  тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче килгән 

көнне гамәлгә ашырыла. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: бирелгән рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында хат. 

3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү  

3.8.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.8.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.5 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 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 
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Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 
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дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 
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хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 



 

Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча  

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары, 

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 



 

Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 8 

февралендәге 327 санлы 

карарына 7 кушымта 

 

Муниципаль торак фондының торак урынын билгеләнгән тәртиптә яшәү өчен 

яраклы (яраксыз) һәм күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) бинаны торак урын, торак бинаны яшәү өчен яраксыз һәм 

күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә 

тиешле дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең (алга таба – муниципаль 

хезмәт күрсәтү) стандартын һәм тәртибен билгели.   

1.2. Муниципаль хезмәттән файдаланучылар: торак урыннарына мохтаҗ 

физик затлар (алга таба – гариза бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт.  

Эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: (8552) 71-41-22.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча.   

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы – http:// 

www.tukay.tatar.ru. 

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

http://www.tukay.tatar.ru/
http://www.______.tatar.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.   

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 188-ФЗ санлы Россия Федерациясе Торак 

кодексы (алга таба – РФ ТК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 14 

м.);  

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

ФЗ санлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, № 40, 3822 м.);  

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

закон) (РФ законнары җыелмасы, 02.08.2010, № 31, 4179 м.);  

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Бинаны торак урыны, торак бинаны яшәү 

өчен яраксыз һәм күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2006 елның 28 январендәге 47 санлы карары (алга таба – Нигезләмә) (Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 06.02.2006, № 6, 702 м.);  

 «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (Татарстан 

Республикасы, 03.08.2004,№ 155-156); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2010 елныӊ 1 мартындагы 12 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

торак бина – гражданнар яшәү өчен билгеләнгән изоляцияләнгән бина, 

күчемсез милек булып тора һәм яшәү өчен яраклы;  

торак бина дип таныла:  

торак йорт – бүлмәләрдән, шулай ук гражданнарның анда яшәве белән бәйле 

көнкүреш һәм башка ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен билгеләнгән ярдәмчел 

куллану биналарыннан торган шәхси-билгеләнгән бина;  
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фатир – бер яки берничә бүлмәдән торган, мондый йортта уртак файдалану 

урыннарына турыдан-туры керү мөмкинлеген тәэмин итә торган, шулай ук 

гражданнарның үзенә аерым урында яшәве белән бәйле көнкүреш һәм башка 

ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен билгеләнгән ярдәмчел куллану биналарыннан 

торган күпфатирлы йортта структур аерымланган бина;  

бүлмә – гражданнарның торак йорт яки фатирда турыдан-туры яшәү урыны 

сыйфатында файдалану өчен билгеләнгән торак йортның яисә фатирның бер өлеше; 

күпфатирлы йорт – торак йорт янындагы җир кишәрлегенә яисә мондый 

йорттагы гомуми файдалану урыннарына мөстәкыйль чыгу урыны булган ике һәм 

аннан күбрәк фатир җыелмасы. Торак законнары нигезендә күпфатирлы йорт 

мондый йорттагы биналарның милекчеләренең гомуми милке элементларын үз 

эченә ала.  

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла.
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Бинаны торак урыны, торак бинаны яшәү өчен яраксыз һәм 

күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану  

РФ ШтК 14 м. 1 өл.. 8 п. 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Торак бинаны яшәү өчен яраклы (яраксыз) дип тану турында 

карар. 

Торак урын яшәү өчен яраксыз дип танылган очракта-бинаны 

киләчәктә файдалану, йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиеш дип тану яисә ремонт-торгызу эшләрен 

үткәрү кирәклеген тану очрагында физик һәм юридик затларны 

күчерү сроклары күрсәтелгән күрсәтмә  

Нигезләмәнең 49 пункты 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы – бинаны карау үткәрмичә, 

гариза бирү көнен дә кертеп, 20 көн.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы – бинаны карау акты төзелгән 

очракта 25 көн.  

Комиссиянең чираттагы утырышын көтү срогы муниципаль 

хезмәт күрсәтү вакытына керми.  

 

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  

1) бинаны торак урыны, торак бинаны яшәү өчен яраксыз һәм 

(яки) күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану турында гариза;  

2) бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында нигезләмәнең 45 

пункты, шулай ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри 

булган хезмәтләр, мөрәҗәгать итүченең аларны алу ысуллары, шул 

исәптән электрон формада, аларны күрсәтү тәртибе теркәлмәгән 

торак бинага хокук билгеләүче документларның күчермәләре;  

3) торак булмаган бинага карата аны киләчәктә торак бина дип 

Нигезләмәнең 45 пункты 
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тану өчен – торак булмаган бинаны реконструкцияләү проекты.  

4) күпфатирлы йортны тикшерүне үткәргән махсуслаштырылган 

оешма бәяләмәсе – күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм 

сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш дип тану турындагы 

мәсьәлә куелганда;  

5) торак бинаның киртәләү һәм корылма конструкцияләре 

элементларын тикшерү нәтиҗәләре буенча проект тикшеренү 

оешмасы нәтиҗәсе – әгәр мондый нәтиҗә бирү нигезләмәнең 44 

пунктындагы 3 абзац нигезендә торак бинаны нигезләмә белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килә (килми) дип тану турында карар 

кабул итү өчен кирәк булганда.  

Гариза бирүченең теләге буенча шулай ук канәгатьләнерлек 

булмаган яшәү шартлары турында гражданнарның гаризалары, 

хатлары, шикаятьләре тәкъдим ителергә мөмкин.  

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында барлыкка килә:  

1) торак бинага хокук турында бердәм дәүләт күчемсез милек 

реестрыннан мәгълүматлар;  

2) торак бинаның техник паспорты, ә торак булмаган биналар 

өчен – техник план;  

3) нигезләмәдә күрсәтелгән документларны тапшыру торак 

урынны нигезләмәдә билгеләнгән таләпләргә туры килә (килми) дип 

тану турында карар кабул итү өчен кирәк дип танылган очракта, 

дәүләт күзәтчелеге (контроль) тиешле органнарының нәтиҗәсе 

(актлары) 

Нигезләмәнең 45 пункты  

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен, 

норматив хокукый актларда каралган 

очракларда алар белән килештерү таләп 

ителгән дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм аларның 

структур бүлекчәләре  исемлеге  

Килештерү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы;  



 6 

кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

    Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигез: 

1) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы күләмдә 

тапшырылмаган яисә тапшырылган гаризада һәм (яки) 

документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган мәгълүмат 

бар; 

2) документларны тиешле органга тапшырмау; 

3) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә органының 

яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы ведомство 

карамагындагы оешманың муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 

документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында җавабы килү;  

3) торак бинаны яшәү өчен яраклы (яраксыз), күпфатирлы 

йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә 

тиешле дип тану өчен нигезләр булмау 

Нигезләмәнең 33-40 пунктлары 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

яки башка түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә 

 
 

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми    

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15  
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сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, чиратта 

көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш  

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә 

 
 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт алу өчен 

кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз эченә алган 

мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган  

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин булуы 

күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр булмау 

белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул иткәндә 

һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 

шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

консультация, документлар кабул итү һәм бирүне КФҮ белгече 

башкара 

 

2.16. Электрон формада муниципаль Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе турында  
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хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша яисә Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша 

алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

(http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

(функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ www.gosuslugi.ru/ бирелә 

http://www.gosuslugi.ru/
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 
 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау.  

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:  

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү;  

2) гариза кабул итү һәм теркәү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрү;  

4) урында бинаны карау һәм актны рәсмиләштерү;  

5) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен әзерләү;  

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен юллау.  

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү. 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр. 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү  

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм бүлеккә әлеге регламентныӊ 2.5 пункты 

нигезендә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта);  

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 
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- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 

документларны кабул итүче бүлек белгече, мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү 

өчен каршылыклар булу турында хәбәр итә һәм документларны кабул итмәү өчен 

ачыкланган нигезләрне язмача аӊлатып документларны кире кайтара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.  

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза.   

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

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

дәүләт реестрыннан гамәлдәге күчемсез милек объектларына  хокуклар турында 

өземтә; 

2) торак бинаның техник паспорты, ә торак булмаган биналар өчен – техник 

план;  

3) торак урынны нигезләмәдә билгеләнгән таләпләргә туры килә (килми) дип 

тану турында карар кабул итү өчен кирәк дип танылган очракта, дәүләт күзәтчелеге 

(контроль) тиешле органнарының бәяләмәсе (актлары). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына юнәлдерелгән запрос.  

3.4.2 Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә).  

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә 

ашырыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (белешмәләр) 

буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 
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башкалар буенча –  органга яки оешмага ведомствоара запрос кергән көннән 

биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр ведомствоара запроска җавап әзерләүнең 

һәм җибәрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар яки баш тарту 

турында хәбәрнамә.  

3.5. Урында бинаны карау һәм актны рәсмиләштерү 

3.5.1. Гаризаны карый торган бүлек белгече әлеге регламентның 2.9 

пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең 

булу-булмавын тикшерүне гамәлгә ашыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек 

белгече гамәлгә ашыра: 

документлар туплау; 

документларны муниципаль торак фондының торак урыннарын бәяләү буенча 

ведомствоара комиссиягә җибәрү (алга таба - комиссия). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта бүлек 

белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра: 

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында бәяләмә әзерләү; 

документлар туплау; 

документларны комиссиягә җибәрү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар 

алганнан соң ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссиягә җибәрелгән документлар. 

3.5.2. Комиссия секретаре гамәлгә ашыра: 

кабул ителгән документларны өйрәнү; 

комиссия утырышы көнен билгеләү; 

комиссия әгъзаларына комиссия утырышы көне турында хәбәр итү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар документлар кергән 

вакыттан алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссия әгъзаларына утырыш көне турында 

хәбәр итү. 

3.5.3. Комиссия секретаре бинаны карау өчен җәлеп ителә торган экспертлар 

составын билгели һәм карау көнен билгели. Карау датасы турында комиссия 

әгъзаларына, гариза бирүчегә һәм экспертларга хәбәр ителә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура комиссия тарафыннан бинаны 

карау турында карар чыгарганнан соң ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзаларына, мөрәҗәгать итүчегә һәм 

экспертларга карау датасы турында хәбәр итү. 

3.5.4. Билгеләнгән көнне комиссия урынга чыга һәм анда экспертлар һәм 

гариза бирүче катнашында бинаны тикшерүне гамәлгә ашыра. Тикшерү нәтиҗәләре 

буенча бинаны тикшерү акты төзелә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар бинаны карау көнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бинаны тикшерү акты. 
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3.5.5. Комиссия секретаре әлеге регламентның 3.5 пунктында билгеләнгән 

тәртиптә бинаны карау актын комиссия каравына чыгара. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура бинаны тикшергәннән соң ике 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия каравына чыгарылган бинаны тикшерү 

акты. 

3.5.6. Комиссия үз утырышында: 

торак бинаны яшәү өчен яраклы (яраксыз) дип тану турында гаризаны карый; 

бинаның нигезләмәдә билгеләнгән таләпләргә туры килүен бәяли; 

әлеге регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләр булу турында бәяләмәне тикшерә; 

бинаны урында карау һәм бинаны тикшерү актын рәсмиләштерү кирәклеген 

билгели. 

Карау кирәк булмаган очракта, комиссия торак урынын яшәү өчен яраклы дип 

тану (танымау) турында карар кабул итә. Карар беркетмәгә кертелә. 

Бинаны тикшерү һәм бинаны тикшерү актын рәсмиләштерү кирәк булган 

очракта, комиссия әгъзалары әлеге регламентның 3.5.3-3.5.4 пунктчаларында 

каралган процедураларны гамәлгә ашыра. Торак бинаны яшәү өчен яраклы дип тану 

(танымау) мөмкинлеге турындагы карар актны рәсмиләштергәннән соң кабул ителә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура утырыш көнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: торак бинаны яшәү өчен яраклы (яраксыз) дип тану 

турында карар. 

3.5.7. Комиссия секретаре комиссия карарын бәяләмә рәвешендә 

рәсмиләштерә (3 нөсхә) һәм комиссия әгъзаларына имза куярга бирә. 

Процедураның нәтиҗәсе: имза куюга тапшырылган бәяләмә. 

3.5.8. Комиссия әгъзалары бәяләмәне имзалыйлар һәм секретарьгә юллыйлар. 

Әлеге регламентның 3.5.7-3.5.6 пунктчалары белән билгеләнә торган 

процедуралар карар чыгарылганнан соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзалары кул куйган бәяләмә. 

3.5.9. Комиссия секретаре имзаланган бәяләмәне комиссия рәисенә раслауга 

җибәрә. 

Процедураның нәтиҗәсе: раслауга юнәлдерелгән бәяләмә. 

3.5.10. Комиссия рәисе бәяләмәне раслый һәм секретарьгә тапшыра. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган бәяләмә. 

3.5.11. Комиссия секретаре расланган бәяләмәне мөрәҗәгать итүчегә һәм 

торак урыны милекчесенә (берәр нөсхә) тапшыра. Бер нөсхә комиссия 

формалаштырган, бүлек белгеченә җибәрелә торган эштә кала. 

Әлеге регламентның 3.5.9-3.5.11 пунктчалары белән билгеләнә торган 

процедуралар 3.5.8 пунктчасында каралган процедураны тәмамлаганнан соң бер көн 

эчендә башкарыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә, мөрәҗәгать итүчегә, бина 

милекчесенә юнәлдерелгән, расланган бәяләмә. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.6.1. Бүлек белгече: 
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Башкарма комитетның торак бинаны яшәү өчен яраклы (яраксыз) дип тану 

турындагы карары проектын һәм күрсәтмә проектын әзерли. Карар проектында 

торак бинаны киләчәктә файдалану тәртибе, торак урыны яшәү өчен яраксыз дип 

танылган очракта физик һәм юридик затларны күчерү вакыты күрсәтелә; 

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул 

куюга җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура бәяләмә кергән вакыттан алып 

ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә имза куярга 

юнәлтелгән карар һәм боерык проектлары. 

3.6.2. Башкарма комитет Җитәкчесе карар һәм боерыкка кул куя, теркәү өчен 

бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура проектлар кергәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: теркәлү өчен җибәрелгән карарлар һәм күрсәтмәләр. 

3.7. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.7.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә карар һәм күрсәтмә бирә йә почта аша җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

15 минут эчендә - мөрәҗәгать итүченең шәхси килүе очрагында; 

почта аша җибәргән очракта, алдагы процедуралар тәмамланганнан соң бер 

көн эчендә. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән яисә почта аша 

җибәрелгән карар һәм боерык. 

3.8. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.8.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.8.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.6 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.9. Техник хаталарны төзәтү  

3.9.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза;  

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 



 14 

бирелә.  

3.9.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.9.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.6 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән) техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 
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Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла 

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

муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 
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5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 



 17 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән ялгышлык 

һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган 

акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча  

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары,  
Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-13-74 Ilsiar.abzalova@tatar.ru 

Бүлек белгече 70-15-13 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 8 

февралендәге 327 санлы карарына 8 кушымта 

 
 

Торак бинаны торак булмаган бинага һәм торак булмаган бинаны торак 

бинага күчерүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

 административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) торак бинаны үзгәртеп коруга һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба – муниципаль хезмәт) 

стандартын һәм тәртибен билгели. 

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 



язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

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

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 

(1 өлеш), 5498 м.); 

1995 елның 17 ноябрендәге «Россия Федерациясендә архитектура эшчәнлеге 

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

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

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2005 елныӊ 24 ноябрендәге «Объектны 

файдалануга тапшыруга рөхсәт формасы һәм төзелешкә рөхсәт формасы турында», 

698 нче карары (алга таба – 698 нче карар) (РФ Законнар җыентыгы, 28.11.2005,                          

№ 48, 5047 м.); 

«Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы формасын раслау турында» 2011 

елның 10 маендагы 207 санлы Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгы 

приказы («Российская газета», № 122, 08.06.2011); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 



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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 

 



2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

исеме  

Торак бинаны торак булмаган бинага һәм торак булмаган 

бинаны торак бинага күчерү өчен рөхсәт бирү 

РФ ТК 22-24 маддәләре 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты Башкарма комитет турында 

нигезләмә  

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага 

күчерү (күчерүдән баш тарту) турында хәбәрнамә 

РФ ТК 23 м. 5 п.; 

РФ Хөкүмәтенеӊ 502 нче карары 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

срогы  

Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы - бинаны карап тикшермичә 

28 көн. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты - бинаны карап чыккан 

вакытта 30 көн  

РФ ТК 23 м. 4 п. 

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) әгәр бина күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-

бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән 

булса (төп нөсхә яки нотариуста расланган күчермәләр), күчерелүче 

бинага күчерүгә хокук билгеләүче документлар (төп нөсхә яки 

нотариуста расланган күчермәләр); 

5) билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән һәм рәсмиләштерелгән 

күчерелүче бинаны яңадан төзү һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру 

проекты (үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга торак яки 

торак булмаган бина сыйфатында мондый бинаны куллануны 

тәэмин итү өчен кирәк булган очракта);  

6) идарәче оешма, ТМШ (ТК, ТТК) белән килештерелгән 

күпфатирлы йортта биналар милекчеләренең гомуми җыелышы 

карары, әгәр мондый күчерү йортны реконструкцияләү эшләрен 

башкару яки мөрәҗәгать итүчегә әлеге максатларда гомуми милекне 

файдалануга тапшыру белән бәйле булса (җир кишәрлеге «Россия 

 РФ ТК 23 м. 2 п. 



Федерациясе Торак кодексын гамәлгә кертү турында» Федераль 

законның 16 статьясында билгеләнгән тәртиптә гомуми өлешле 

милеккә бирелгән шартларда)  

2.6 Дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булган һәм 

гариза бирүче тәкъдим итәргә 

хокуклы муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык 

белешмәләр булган); 

2) бинаныӊ аның техник тасвирламасы белән планы (әгәр 

күчерелүче бина торак булса, мондый бинаның техник паспорты); 

3) күчерелүче бина урнашкан йортның катлар буенча планы; 

4) күчемсез милек объекты турында кадастр өземтәсе 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла 

торган муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен, норматив хокукый актларда 

каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм аларның структур 

бүлекчәләре  исемлеге  

Муниципаль хезмәт күрсәтүне килештерү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле документларны кабул 

итүдән баш тарту өчен нигезләрнең 

тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы күләмдә 

түгел, йә тапшырылган гаризада һәм (яки) документларда тулы 

булмаган һәм (яки) дөрес булмаган мәгълүмат бар; 

РФ ТК 24 м. 1 п. 



2) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә органының 

яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы ведомство 

карамагындагы оешманың муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 

документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында җавабы килү; 

3) бинаны күчерү шартларын үтәмәү; 

4) торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру 

проектының закон таләпләренә туры килмәве 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт 

пошлинасы яки башка түләү алу 

тәртибе, күләме һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  
 

 

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләрен алганда 

чиратның максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, чиратта 

көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең 

соравын теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт алу өчен 

кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз эченә алган 

мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 

булуы һәм сыйфат күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин булуы 

күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында урнашуы; 

 



кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр булмау 

белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул иткәндә 

һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә 

карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

консультация, документлар кабул итү һәм бирүне КФҮ белгече 

башкара 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

(http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

(функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре  

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запросар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

 3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 



- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.  

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү  

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

1) күчемсез милекнеӊ бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр 

булган); 

2) бинаның техник тасвирламасы белән планы (әгәр күчерелүче бина торак 

булса, мондый бинаның техник паспорты); 

3) күчерелүче бина урнашкан йортның катлар буенча планы; 

4) күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек 

реестрыннан өземтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән сорау 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә).  

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә 

ашырыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (белешмәләр) 

буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 

башкалар буенча –  органга яки оешмага ведомствоара запрос кергән көннән 

биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр ведомствоара запроска җавап әзерләүнең 

һәм җибәрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса.  



Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар яки баш тарту 

турында хәбәрнамә.  

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече әзерли:  

тапшырылган документларда булган мәгълүматларның дөреслеген тикшерү; 

хисап эшен рәсмиләштерү (барлык документларны аерым папкага туплау); 

әлеге регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерү. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек белгече муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту турында бәяләмә әзерли. Нәтиҗә хисап эшенә теркәлә; 

гаиләнең хисап эшен иҗтимагый торак комиссиясе каравына юнәлтү (алга 

таба – комиссия). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар 

алганнан соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: карар проекты. 

3.5.2. Рөхсәт бирү турында карар комиссия утырышында кабул ителә. 

Комиссия әгъзалары тарафыннан гамәлгә ашырыла:  

торак (торак булмаган) биналарны торак булмаган (торак) бинага күчерү өчен 

рөхсәт бирү турында гаризаны һәм гаризага теркәлә торган документларны карау; 

кирәк булганда бинаны урында тикшерү һәм бинаны тикшерү актын 

рәсмиләштерү; 

торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерүгә рөхсәт 

бирү яки мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турында карар әзерләү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

узган процедураны тәмамлаганнан соң биш көн эчендә бинаны карап 

тикшермичә генә. 

бинаны карап чыккан вакытта алдагы процедуралар тәмамланганнан соң җиде 

көн эчендә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү мөмкинлеге турында 

яки аны бирүдән баш тарту турында карар. 

3.5.3. Комиссия секретаре комиссия карарын (бәяләмәсен) беркетмә 

рәвешендә рәсмиләштерә һәм комиссия әгъзаларына имза куярга бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия утырышы беркетмәсе. 

3.5.4. Комиссия әгъзалары беркетмәгә кул куялар һәм секретарьгә юллыйлар. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзалары кул куйган беркетмә. 

3.5.5. Комиссия секретаре имзаланган беркетмәне комиссия рәисенә раслауга 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: беркетмә. 

3.5.6. Комиссия рәисе беркетмәне раслый һәм секретарьгә тапшыра. 



Процедураның нәтиҗәсе: расланган беркетмә. 

3.5.7. Комиссия секретаре расланган беркетмәне бүлеккә тапшыра. 

3.5.6, 3.5.7 пунктчалары белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.5 

пунктчасында каралган процедураны тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә тапшырылган беркетмә. 

3.5.8. Бүлек белгече беркетмә нигезендә: 

торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү яки 

күчерүдән баш тарту турында карар проектын әзерли; 

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә имза куярга җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: карар проекты. 

3.5.9. Башкарма комитет Җитәкчесе карар проектын раслый һәм бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган карар. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү  

3.6.3. Бүлек белгече карарны терки һәм гариза бирүчегә торак (торак 

булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү турында яки баш тарту 

сәбәпләрен күрсәтеп күчерүдән баш тарту турында хәбәрнамә бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

мөрәҗәгать итүче килгән көнне торак (торак булмаган) бинаны торак 

булмаган (торак) бинага күчерү турында хәбәрнамә бирү; 

җибәрүдән баш тарту турында хат җибәрү - кул куелган көнне. 

Процедураның нәтиҗәсе: бирелгән хәбәрнамә. 

3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү  

3.7.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.7.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.8. Техник хаталарны төзәтү  

3.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 



техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша), яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.8.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән) техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  



Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 



4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  



5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән ялгышлык 

һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган 

акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 



Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча  

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле үзәкнеӊ 

айлык графигы буенча 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары,  
Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-13-74 Ilsiar.abzalova@tatar.ru 

Бүлек белгече 70-15-13 tykcontrol@mail.ru 

 
 
 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 9 кушымта 

 

 

Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең  

административ регламенты  

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга 

таба –муниципаль хезмәт) стандартын һәм тәртибен билгели.  

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: 8(8552)70-15-68.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә. Мәгълүмат стендларында әлеге 

регламентныӊ 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы 

(пунктчаларындагы) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат 

урнаштырылган.  

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  
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4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. Адрес официального 

сайта муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»): (http:// www.tukay.tatarstan.ru). 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

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

өлеш), 16 м.);  

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

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

1995 елның 17 ноябрендәге «Россия Федерациясендә архитектура эшчәнлеге 

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

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

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елныӊ 19 февралендәге «Объектны 

файдалануга тапшыруга рөхсәт формасы һәм төзелешкә рөхсәт формасы турында», 

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

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

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

http://www.tukay.tatarstan.ru/
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Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр).  

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

- мөрәҗәгать итүче – идарәгә телдән, язма яки электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында гариза белән мөрәҗәгать иткән физик яисә юридик затлар 

яисә аларныӊ вәкаләтле вәкилләре (дәүләт органнарыннан һәм аларның 

территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дәүләт фондлары органнарыннан һәм 

аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан тыш);   

- төзүче – аның карамагында булган җир участогында капиталь төзелеш 

объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау эшләрен алып баручы, 

шулай ук инженерлык эзләнүләрен башкаручы, әлеге объектларны төзү, 

реконструкцияләү, капиталь ремонтлау өчен проект документларын әзерләүче 

физик яки юридик зат. 

техник заказчы – төзүче тарафыннан вәкаләтләр бирелгән профессиональ 

нигездә эш йөртүче физик зат яки юридик зат, алар төзүче исеменнән инженерлык 

эзләнүләрен башкару,  проект документларын әзерләү, төзелеш, реконструкция, 

капиталь төзелеш объектларын капиталь ремонтлау турында килешүләр төзиләр, 

әлеге эш төрләрен башкару өчен биремнәр әзерлиләр, кирәкле документлар белән 

тәэмин итәләр, проект документациясен раслыйлар, капиталь төзелеш объектын 

файдалануга тапшыруга рөхсәт алу өчен кирәкле документларны имзалыйлар,  әлеге 

кодекста каралган башка функцияләрне гамәлгә ашыралар. Төзүче техник заказчы 

функцияләрен мөстәкыйль рәвештә гамәлгә ашырырга хокуклы; 

төзелешкә рөхсәт капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты белән 

каралган бөтен срокка бирелә, мондый рөхсәт төзелеш, реконструкция эшләренең 

аерым этапларына бирелә торган очраклардан тыш. Шәхси торак төзелешенә рөхсәт 

ун елга бирелә. 

Төзелешкә рөхсәт бирү түбәндәге очракта таләп ителми: 

1) физик затка эшмәкәрлек эшчәнлеге белән бәйле булмаган максатлар өчен 

бирелгән җир кишәрлегендә гараж төзегәндә яки бакчачылык, дача хуҗалыгы алып 

бару өчен бирелгән җир кишәрлегендә төзелеш алып баруга;  

2) капиталь төзелеш объектлары булмаган объектларны төзүгә, 

реконструкцияләүгә (киосклар һ.б.); 

3) җир кишәрлегендә ярдәмче корылмалар төзегәндә; 

4) капиталь төзелеш объектларының һәм (яки) аларның өлешләренең 

үзгәрешләре, әгәр мондый үзгәрешләр аларның ышанычлылыгы һәм иминлегенең 

конструктив һәм башка характеристикаларына кагылмый һәм шәһәр төзелеше 

регламентында билгеләнгән рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкциянең чик 

параметрларыннан артмый икән; 

 4.1) капиталь төзелеш объектларын капиталь ремонтлау; 

5) шәһәр төзелеше кодексы, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында Россия 

Федерациясе субъектлары законнары нигезендә башка очракларда. 

Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу срогы төзүче гаризасы буенча, мондый 

рөхсәтнең гамәлдә булу срогы чыкканчыга кадәр ун көннән дә ким булмаган вакыт 
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эчендә озайтылырга мөмкин. Капиталь төзелеш объектын төзү, реконструкцияләү 

мондый гариза бирү вакыты чыкканчы башланмаган очракта, төзелешкә рөхсәтнең 

гамәлдә булу вакытын озынайтудан баш тарталар.  

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәгенең читтән 

торып эш урыны – муниципаль районнарның авыл җирлекләрендә документлар 

кабул итү һәм бирү, гариза бирүчеләргә консультация бирү;   

техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән,  

муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документларга кертелгән мәгълүматларныӊ 

документлардагы мәгълүматларга туры килмәгән хата (ялгыш язу, грамматик яки 

арифметик хата). 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме 

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Төзелешкә рөхсәт бирү РФ ШтК 51 м. 1 өл.; 

131-ФЗ санлы Федераль законныӊ 14 

45-ЗРТ ТР Законыныӊ 15 м, 20 п. 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

исеме  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты  

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

1. Төзелешкә рөхсәт бирү.  

2. Төзелешкә гамәлдә булу срогы озайтылган рөхсәт бирү. 

3. Төзелешкә кертелгән үзгәрешләр белән рөхсәт бирү. 

4. Төзелешкә рөхсәтнеӊ икенче экземплярын (дубликатын) 

бирү. 

5.Хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

РФ ШтК 51 м. 1, 20, 21.14 өл.; 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Төзелешкә рөхсәт бирү - гариза бирү көнен дә кертеп, җиде 

көн. 

Төзелешкә рөхсәт бирү срогын озайту - биш көн. 

Төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертү - җиде көн. 

Төзелешкә рөхсәт дубликатын бирү - җиде көн. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору 

каралмаган. 

РФ ШтК 51 м. 11, , 21.14 өл.;  

 

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 

Капиталь төзелеш объектын төзегәндә, үзгәртеп корганда: 

1) гариза; 

2)  җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар, шул 

исәптән сервитут урнаштыру турында килешү, ачык сервитут 

урнаштыру турында карар; 

3) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы; 

4) проект документларында булган материаллар: 

а) аңлатма язуы; 

РФ ШтК 51 м. 7, 9, 20, 21.10 – 21.13 

өл. 
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документларның тулы исемлеге  б)  җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планында 

күрсәтелгән мәгълүмат нигезендә эшләнгән планлаштыру 

схемасы, капиталь төзелеш объектын, подъездларны һәм аңа 

керү урыннарын, ачык сервитутлар чикләрен, археологик 

мирас объектларын урнаштыру урыннарын билгеләү белән;  

в) линия объектының территорияне планлаштыру буенча 

документлар составында расланган линия объектларына 

карата кызыл линия чикләрендә урнашуын раслый торган җир 

кишәрлеген планлаштыру схемасы; 

г)  архитектура документлары; 

д) инженерлык җиһазлары турында мәгълүмат, инженер-

техник тәэмин итү челтәрләренең, проектлана торган капиталь 

төзелеш объектын инженерлык-техник тәэмин итү 

челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) урыннарын 

билгеләп, җыелма планы;                 

е) капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты; 

ж) капиталь төзелеш объектларын, аларның өлешләрен 

сүтү яки демонтажлау эшләрен оештыру проекты; 

з) күрсәтелгән объектларны төзү, реконструкцияләү 

очрагында, күрсәтелгән объектларның проект 

документларына экспертиза РФ ШтК 49 маддәсе нигезендә 

үткәрелмәгән шартларда, инвалидларның сәламәтлек саклау, 

мәгариф, мәдәният, ял, спорт һ.б. социаль-мәдәни һәм 

коммуналь-көнкүреш  объектларына, транспорт, сәүдә, 

җәмәгать туклануы, эшлекле, административ, финанс, дини, 

торак фонды объектларына,  барып җитүен тәэмин итү буенча 

чаралар исемлеге; 

5) капиталь төзелеш объектының проект документларына 

экспертизаның уңай бәяләмәсе (төзелешнең аерым этапларына 

карата РФ ШтК 48 маддәсе 12.1 өлешендә каралган очракта), 

әгәр мондый проект документлары РФ ШтК 49 маддәсе 

нигезендә экспертиз узарга тиеш булса, РФ ШтК 49 маддәсе 

3.4 өлешендә каралган очракларда проект документларына 

дәүләт экспертизасының уңай бәяләмәсе, РФ ШтК 49 маддәсе 
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6 өлешендә каралган очракларда проект документларына 

дәүләт экологик экспертизасының уңай бәяләмәсе; 

6) рөхсәт ителгән төзелешнең, үзгәртеп коруның чик 

параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсәт (әгәр дә төзүчегә 

РФ ШтК 40 маддәсе нигезендә мондый рөхсәт бирелгән 

булса); 

7) мондый объект реконструкцияләнгән очракта капиталь 

төзелеш объектының хокук ияләренең ризалыгы, 6.2 

пунктында күрсәтелгән күпфатирлы йортны 

реконструкцияләү очракларыннан тыш; 

8) дәүләт (муниципаль) заказчысы тарафыннан 

реконструкция үткәрелгән очракта, мондый реконструкция 

үткәрү турында килешү, шул исәптән реконструкция 

барышында күрсәтелгән объектка китерелгән зыянны каплау 

шартларын һәм тәртибен билгеләүче; 

9) күп фатирлы йортны реконструкцияләгән очракта 

күпфатирлы йортта торак һәм машина кую урыны 

милекчеләренең гомуми җыелышы карары яки мондый 

реконструкция нәтиҗәсендә күпфатирлы йортта гомуми 

милек күләме кимесә, барлык милекчеләрнең ризалыгы;  

10) әгәр проект документларына дәүләти булмаган 

экспертиза бәяләмәсе тәкъдим ителгән булса, проект 

документларына дәүләти булмаган экспертиза буенча уңай 

бәяләмә биргән юридик затныӊ аккредитацияләү турында 

таныклык күчермәсе; 

11)  мәдәни мирас объектлары турында Россия 

Федерациясе законнары белән каралган документлар, мәдәни 

мирас объектын саклау буенча эшләр башкарганда мондый 

объектның конструктив һәм башка ышанычлылык һәм 

куркынычсызлык характеристикаларына кагылган очракта; 

12) капиталь төзелеш объекты төзелгән очракта, 

территориянең аерым файдалану шартлары булган зонаны 

билгеләү яки үзгәртү турында карар күчермәсе; 
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Рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайтканда гариза 

бирүче тапшыра: 

1) рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту турында гариза 

(төзелеш өчен рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты чыкканчы 10 

эш көне эчендә бирелә); 

2) җир кишәрлегенә хокук бирүче документ; 

3) капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты, 

төзелешнең календарь вакытын үзгәртү турында өстәмә 

белән; 

Төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр керткәндә гариза 

бирүче җибәрә: 

1) төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертү турында 

гариза; 

2) РФ ШтК 51 маддәсенең 7 өлешендә каралган 

документлар.  

Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын гариза 

бирүче район Башкарма комитетына шәхси мөрәҗәгать 

иткәндә алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы район 

Башкарма комитетының рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм кушымта итеп бирелә торган документлар 

гариза бирүче тарафыннан кәгазьдә түбәндәге ысулларның 

берсе белән тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин: шәхси 

(мөрәҗәгать итүче исеменнән ышаныч кәгазе нигезендә 

эшләүче зат), почта аша. 

Гариза һәм документлар шулай ук мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 

имзаланган электрон документ рәвешендә, гомуми 

файдаланудагы мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләре аша, 

шул исәптән «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәре һәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталы аша да тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин. 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

шәхси торак төзелеше объектлары булмаган объектларга 

төзелешкә рөхсәт бирелгән очракта: 

РФ ШтК 51 м. 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 21.12,  

21.13 өл. 
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карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

1) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 

өземтә (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар 

турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматларны үз эченә 

алган); 

2) җир кишәрлегенең төзелешкә рөхсәт алу өчен гариза 

бирелгән көнгә кадәр өч ел алдан бирелгән шәһәр төзелеше 

планы, яки линия объекты төзелешенә рөхсәт бирелгән 

очракта, территорияне планлаштыру проекты һәм 

территорияне межалау проекты реквизитлары; 

3) рөхсәт ителгән төзелешнең, үзгәртеп коруның чик 

параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсәт (әгәр төзүчегә РФ 

Шәһәр төзелеше кодексының 40 маддәсе нигезендә мондый 

рөхсәт бирелгән булса); 

4) ярашлылык сертификатларының бердәм реестрыннан 

белешмәләр; 

5) проект документларына дәүләт экспертизасының уңай 

бәяләмәсе. 

Индивидуаль торак төзелеше объектын төзү, 

реконструкцияләү очрагында: 

1) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 

өземтә (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар 

турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматларны үз эченә 

алган); 

2) җир кишәрлегенең төзелешкә рөхсәт алу өчен гариза 

бирелгән көнгә кадәр өч ел алдан бирелгән шәһәр төзелеше 

планы.  

Төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертелгән очракта 

(кертелә торган үзгәрешләргә бәйле рәвештә): 

1) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 

өземтә (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар 

турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматларны үз эченә 

алган);  

2) РФ ШтК 21.6 һәм 21.7 өлешләрендә каралган 

очракларда җир кишәрлекләрен төзү турында карар, әгәр җир 
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законнары нигезендә җир кишәрлеген төзү турындагы 

карарны дәүләт хакимиятенең башкарма органы яки җирле 

үзидарә органы кабул итсә; 

3) бүлгәндә, яңадан бүлгәндә, бүлеп биргәндә төзелгән 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы. 

4) җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирү 

турында карарлар һәм РФ ШтК 51 маддәсе 21.9 өлешендә 

каралган очракта җир асты байлыкларыннан файдалану 

хокукына лицензияне яңадан рәсмиләштерү турында 

карарлар.  

Гариза бирүче тәкъдим итәргә хокуклы документларны 

алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе әлеге регламентның 2.5 

пункты белән билгеләнгән. 

Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар карамагында булган югарыда 

аталган документларны таләп итү тыела. 

Мөрәҗәгать итүченеӊ югарыда күрсәтелгән 

мәгълүматларны үз эченә алган документларны тапшырмавы 

гариза бирүчегә хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез 

булып тормый  

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

актларда каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  исемлеге  

Килештерү таләп ителми  
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2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 

бирә торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) РФ ШтК 51 маддәсенең 7 өлешендә каралган 

документларның булмавы; 

2) документлар тулы күләмдә түгел, йә тапшырылган 

гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) 

дөрес булмаган мәгълүмат бар; 

3) тапшырылган документларның төзелеш, капиталь 

төзелеш объектын реконструкцияләү таләпләренә туры 

килмәве; 

4) линия объекты төзелешенә рөхсәт бирелгән очракта; 

5) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы ведомство карамагындагы оешманың муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат 

булмавы турында җавабы килү;  

6) мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә вәкаләтле 

вәкилдән капиталь төзелеш объектының проект 

документларыныӊ тарихи җирлекне саклау предметына  һәм 

федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек 

территориясе чикләрендә урнашкан территориаль зонага 

карата шәһәр төзелеше регламенты белән билгеләнгән 

капиталь төзелеш объектларының архитектур документы 

таләпләренә туры килмәү турында бәяләмә керү. 
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Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты озайтылган 

очракта баш тарту нигезләре: 

1) гариза бирү срогы тәмамланганчы, капиталь төзелеш 

объектын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау 

башланмаган (төзүче гаризасы төзелеш өчен рөхсәтнең 

гамәлдә булу вакыты чыкканчы 10 эш көне эчендә бирелергә 

тиеш). 

Төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертелгән очракта 

баш тарту нигезләре: 

1) хәбәрнамәдә җир кишәрлегенә хокук күчү, җир 

кишәрлеген төзү, РФ ШтК 51 маддәсе 21.10 өлеше 1-4 

пунктларында каралган документларныӊ реквизитлары 

турында мәгълүмат булмау яки РФ ШтК 51 маддәсе 21.13 

өлешендә күрсәтелгән очракта җир кишәрлегенә хокук 

билгеләү документының булмавы яки РФ ШтК 51 маддәсе 7 

өлешендә каралган документлар булмау;  

2) җир кишәрлегенә хокукларның күчүе, җир асты 

байлыкларыннан файдалану хокукы, җир кишәрлеген төзү 

турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән белешмәләрнең дөрес 

булмавы;  

3) РФ ШтК 51 маддәсе 21.7 өлешендә каралган очракта 

планлаштырылган капиталь төзелеш объектыныӊ төзелгән 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү датасына 

билгеләнгән капиталь төзелеш объектын төзү, үзгәртеп кору 

таләпләренә туры килмәве. Шул ук вакытта җир участогының 

шәһәр төзелеше планы хәбәрнамә җибәргән көнгә кадәр өч 

елдан да иртәрәк бирелергә тиеш түгел;   

4) төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертү турында 

гариза кергән очракта, планлаштырылган капиталь төзелеш 

объектыныӊ җир участогының шәһәр төзелеше планы 

бирелгән датага капиталь төзелеш объектын төзү, үзгәртеп 

кору таләпләренә туры килмәве. Мондый шәһәр төзелеше 

планы төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертү турында 

гариза җибәргәнче өч елдан да иртәрәк бирелергә тиеш түгел; 
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5) РФ ШтК 51 маддәсе 21.7 өлешендә каралган очракта 

яки төзүченең рөхсәткә үзгәрешләр кертү турындагы гаризасы 

кергән очракта, планлаштырылган капиталь төзелеш 

объектының җир кишәрлегенеӊ рөхсәт ителгән файдалануга 

һәм (яки) Россия Федерациясенең Җир һәм башка законнары 

нигезендә билгеләнгән чикләүләргә туры килмәве; 

6) төзүченең рөхсәткә үзгәрешләр кертү турында гаризасы 

кергән очракта, планлаштырылган капиталь төзелеш объектын 

урнаштыру рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең 

чик параметрларыннан тайпылуга рөхсәттә билгеләнгән 

таләпләргә туры килмәве; 

7) төзелешкә рөхсәт бирүгә вәкаләтле вәкилләрнең рөхсәт 

бирүгә үзгәрешләр кертү турында гариза биргән көнгә 

төзелеш, реконструкция буенча башланган эшләр булмау 

турында мәгълүмат яки дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

органыныӊ эш башлау турында хәбәрнамә булмау (әгәр 

мондый хәбәр җибәрү РФ ШтК 52 маддәсе 5 өлеше 

таләпләренә туры китереп мәҗбүри булып торса) турында 

мәгълүмат  булуы;  

8) төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертү турында, 

төзелешкә рөхсәт вакыты чыкканчы, кимендә ун эш көне 

эчендә гариза бирү 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен 

алына торган дәүләт пошлинасы яки 

башка түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми
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2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш   

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. 

Ял (бәйрәм) көнендә электрон формада кергән запрос ял 

(бәйрәм) көненнән соӊ килүче эш көнендә теркәлә  

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм 

янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган, 

документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, 

мәгълүмати стендлар булган биналарда башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (уңайлы керү- 

чыгу һәм хәрәкәт итү). Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе 

турында визуаль, текст һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 

бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән 

инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып 

урнаштырыла 

Кагыйдәләр 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 
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иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара 

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

 3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

Төзелешкә рөхсәт бирү 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  
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Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү. 

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара.   

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.  

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

сораулар формалаштыру һәм юнәлтү  

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

1) күчемсез милекнеӊ бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр 

булган); 

2) җир кишәрлегенеӊ шәһәр төзелеше планы; 

3) рөхсәт ителгән төзелешнең, үзгәртеп коруның чик параметрларыннан читкә 

тайпылуга рөхсәт (әгәр төзүчегә РФ Шәһәр төзелеше кодексының 40 маддәсе 

нигезендә мондый рөхсәт бирелгән булса); 

4) ярашлылык сертификатларының бердәм реестрыннан белешмәләр; 

5) проект документларына дәүләт экспертизасы уңай бәяләмәләре. 

Шәхси торак төзелеше объектына рөхсәт бирелгән очракта: 

1) күчемсез милекнеӊ бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр 

булган); 

2) төзелешкә рөхсәт алу өчен гариза бирелгән көнгә кадәр өч ел алдан 

бирелгән җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар. 
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3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документлар (белешмәләр) 

бирү турында запрос кергән вакыттан өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла).  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече әзерли:  

рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында карар кабул итә; 

рөхсәт проектын яки рөхсәт бирүдән баш тарту сәбәбен күрсәтеп хат 

проектын әзерли;  

рөхсәт проектын (рөхсәт бирү турында карар кабул ителгән очракта) яки 

рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат проектын (рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта) рәсмиләштерә; 

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул 

куюга җибәрә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза салуга юнәлдерелгән документ проекты. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) рөхсәтне раслый, аңа имза 

куя, Башкарма комитет мөһере белән раслый яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

хатка кул куя. Кул куелган документлар бүлек белгеченә җибәрелә. 

3.5.1- 3.5.2 пунктчалары белән билгеләнә торган процедуралар запросларга 

җаваплар кергән мизгелдән бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

имзаланган хат. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече: 

теркәү журналында рөхсәт бирү (рөхсәт бирүдән баш тарту) турында карарны 

терки; 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре, 

рәсмиләштерелгән рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат бирү датасын 

һәм вакытын гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын файдаланып хәбәр итә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) хәбәр итү. 

3.6.2. Бүлек белгече гариза бирүчегә (аның вәкиленә), кул куйдырып, 

рәсмиләштерелгән рөхсәтне яки, баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, рөхсәт бирүдән 

баш тарту турында хат бирә. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

рөхсәт яки баш тарту турында хат бирү - 15 минут эчендә, мөрәҗәгать итүче 

килгән көнне, чират тәртибендә; 

баш тарту турында хатны почта аша җибәрү -  әлеге регламентныӊ 3.5.2 

пунктчасында каралган процедура тәмамланганнан соң бер көн эчендә.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бирелгән рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында хат. 

3.7. Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту 

3.7.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече әлеге регламентның 3.2.2 

пунктчасында каралган процедураларны гамәлгә ашыра.  

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризалар һәм документлар кабул итү 15 минут эчендә; 

гаризаны теркәү гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә карауга 

юнәлдерелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирүчегә кире 

кайтарылган документлар. 

3.7.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм гаризаны бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.7.4. Бүлек белгече алынган документлар нигезендә: 

рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту яки рөхсәтнең срогын озайтудан баш 

тарту турында карар кабул итә; 

рөхсәт бланкына кирәкле үзгәрешләр кертә яки баш тарту сәбәпләрен 

күрсәтеп срокны озайтудан баш тарту турында хат проектын әзерли;  

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул 

куюга җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура документлар кергән вакыттан 

алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза куюга юнәлдерелгән документ проекты. 

3.7.5. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) рөхсәтнең гамәлдә булу 

вакытын озайтуны раслый, аӊа кул куя, Башкарма комитет мөһере белән раслый яки 

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

бүлек белгеченә җибәрелә. 
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Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура документлар кергән вакыттан 

алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

имзаланган хат. 

3.7.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү 

Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү әлеге регламентның 

3.6.1-3.6.2 пунктчалары нигезендә гамәлгә ашырыла 

3.8. Төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертү 

3.8.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.8.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече әлеге регламентның 3.2.2 

пунктчасында каралган процедураларны гамәлгә ашыра.  

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризалар һәм документлар кабул итү 15 минут эчендә; 

гаризаны теркәү гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә карауга 

юнәлдерелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирүчегә кире 

кайтарылган документлар. 

3.8.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм гаризаны бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.8.4. Бүлек белгече документларны тикшерә һәм кирәк булганда электрон 

формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша түбәндәгеләрне 

соратып запрослар җибәрә: 

1) мондый җир кишәрлекләренә хокук билгеләүче документлар; 

2) җир кишәрлекләрен төзү турында карарлар, әгәр Җир законнары нигезендә 

җир кишәрлеген төзү турында карарны дәүләт хакимиятенең башкарма органы яки 

җирле үзидарә органы кабул итсә; 

3) капиталь төзелеш объектын төзү, реконструкцияләү планлаштырыла торган 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы; 

4) җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирү һәм җир асты 

байлыкларыннан файдалану хокукына лицензияне яңадан рәсмиләштерү турында 

карар. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар.  

3.8.5. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән 

мөрәҗәгатьләр нигезендә мәгълүматлар белән тәэмин итүче белгечләр соралган 
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документларны (мәгълүмат) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документлар (белешмәләр) 

бирү турында запрос кергән вакыттан өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында белдерү. 

3.8.6. Бүлек белгече алынган документлар нигезендә: 

төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертү яки баш тарту турында карар кабул 

итә; 

рөхсәт бланкына кирәкле үзгәрешләр кертә яки рөхсәтне үзгәртүдән баш тарту 

сәбәбен күрсәтеп хат проектын әзерли;  

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул 

куюга җибәрә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза куюга юнәлдерелгән документ проекты. 

3.8.7. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) үзгәрешләрне раслый яки 

баш тарту турында хатка кул куя. Кул куелган документлар бүлек белгеченә 

җибәрелә. 

3.8.6-3.8.7 пунктчалары белән билгеләнә торган процедуралар запросларга 

җаваплар кергән мизгелдән бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат. 

3.8.8. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү әлеге регламентның 

3.6.1-3.6.2 пунктчалары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.9. Төзелешкә рөхсәт дубликатын бирү 

3.9.1. Төзелешкә рөхсәтне югалткан (бозган) очракта, гариза бирүче бүлеккә 

рөхсәт дубликатын бирү турында гариза тапшыра. 

Рхсәт дубликатын бирү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкиле) 

тарафыннан шәхсән бирелә яки почта (шул исәптән электрон почта) аша яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге аша тапшырыла.    

3.9.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч дубликат бирү турында 

гариза кабул итә, гаризаны терки һәм теркәлгән  документлар белән бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.9.3. Бүлек белгече документларны карый һәм нигез булганда җирле үзидарә 

органы архивындагы икенче нөсхә нигезендә дубликат әзерли. Дубликатның өске уӊ 

почмагына «Дубликат»  штампы куела. Баш тарткан очракта баш тарту турында хат 
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проектын әзерли. Әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерә.  

Мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын 

файдаланып  муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе турында, рәсмиләштерелгән 

рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат бирү датасын һәм вакытын хәбәр 

итә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

3.9.4. Бүлек белгече гариза бирүчегә (аның вәкиленә) рәсмиләштерелгән 

рөхсәтне яки баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

хатны кул куйдырып бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

рөхсәт яки баш тарту турында хат бирү – чират тәртибендә, 15 минут эчендә, 

мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

баш тарту турында почта аша хат җибәрү – әлеге регламентныӊ  3.9.3 

пунктчасында каралган процедура тәмамланганнан соң бер көн эчендә.   

Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат. 

3.10. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.10.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.10.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.10.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.11. Техник хаталарны төзәтү 

3.11.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша), яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.11.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  
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Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.11.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән) техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, муниципаль 

хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы 

вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләүне үз 

эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 

тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 
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4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла 

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

муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан 

тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 
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башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 
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ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары, 

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 10 кушымта 

 

Җирлекнең генераль планыннан өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) җирлекнең генераль планыннан өземтә бирү буенча муниципаль 

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

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

1.3.2. Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, 

Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: (8552) 71-42-83.    

Җәмәгать транспорты белән «Культура Паркы», «Энергетик» мәдәният 

йорты» тукталышларына кадәр барырга: 

- 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 22, 43, 203, 205, 211, 305 нче автобуслар;  

         - 1, 4, 6, 8 нче трамвайлар. 

Белешмә өчен телефон: 8(8552)70-15-68.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча.   

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

http://www.______.tatar.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

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

өлеш), 16 м.);  

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

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

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла.  
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Җирлекнең генераль планыннан өземтә бирү РФ ШтК; 

РФ ҖК 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Җирлекнең генераль планыннан өземтә ике нөсхәдә ясала, 

шуларның берсе төзүчегә (аның вәкаләтле вәкиленә) бирелә, 

икенчесе Башкарма комитет архивында саклана  

РФ ШтК; 

РФ ҖК 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Гариза бирү көнен дә кертеп, алты көн эчендә   

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  

    1. Хезмәт күрсәтү турында гариза. 

2. Генераль планның соралган өлешен урнаштыру урынын 

күрсәтеп, картографик материал 

 

РФ ШтК; 

РФ ҖК 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган 

документларны тапшыру таләп ителми 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

актларда каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

Килештерү таләп ителми  
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органнары, җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  исемлеге  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 

бирә торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

гариза бирүче тарафыннан документлар тулы күләмдә 

тапшырылмаган, яки тапшырылган гаризада һәм (яки) 

документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 

мәгълүмат бар. 

 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен 

алына торган дәүләт пошлинасы яки 

башка түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми
 

 

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш   

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  
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теркәү вакыты  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла.  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен 

үз эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара 

 

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

 



 6 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән 

административ процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, 

шулай ук административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле 

үзәкнең читтән торып эшләү урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

4) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3 3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм 

күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3 Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат аша яки КФҮ аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты 

нигезендә бүлеккә документлар тапшыра.   

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 
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- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында 

хәбәр итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире 

кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма 

комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза 

бирүчегә кире кайтарылган.  

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.4.1. Бүлек белгече гамәлгә ашыра: 

гаризага теркәлә торган документларда булган мәгълүматларны тикшерү; 

әлеге регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерү. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече генераль планнан өземтә бирүдән баш тарту проектын әзерләүне гамәлгә 

ашыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта 

бүлек белгече гамәлгә ашыра: 

генераль планнан өземтә проектын әзерләү; 

генераль планнан өземтә проектын бүлек башлыгы белән килештерү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан 

алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: килештерүгә юнәлтелгән генераль планнан 

өземтә яки нигезле баш тарту проекты. 

3.4.2. Бүлек башлыгы генераль планнан өземтә яки мотивлаштырылган баш 

тарту проектын карый. 

Искәрмәләр булмаган очракта генераль планнан өземтә яки нигезле баш 

тарту проектын килештерә. 

Искәрмәләр булган очракта, генераль планнан өземтә яки 

мотивлаштырылган баш тарту проектын төзәтү өчен бүлек белгеченә кире 

кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 



 9 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә кайтарылган  генераль планнан өземтә 

яки мотивлаштырылган баш тарту проекты.  

3.4.3. Бүлек белгече килештерү процедурасы тәмамланганнан соң, генераль 

планнан өземтә яки мотивлаштырылган баш тарту проектын Башкарма комитет 

Җитәкчесенә юнәлтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: раслауга җибәрелгән генераль планнан өземтә яки 

мотивлаштырылган баш тарту проекты. 

3.4.4. Башкарма комитет Җитәкчесе генераль планнан өземтәгә яки 

мотивлаштырылган баш тартуга кул куя, гариза бирүчегә бирү өчен бүлеккә 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән генераль планнан өземтә яки 

мотивлаштырылган баш тарту. 

3.5. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.5.1. Бүлек белгече: 

журналда өземтәне терки; 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләре, рәсмиләштерелгән өземтә яки өземтә бирүдән баш тарту турында хат 

бирү датасын һәм вакытын гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын файдаланып 

хәбәр итә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре 

турында мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) хәбәр итү. 

3.5.2. Бүлек белгече гариза бирүчегә (аның вәкиленә) кул куйдырып 

рәсмиләштерелгән өземтәне яки баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп өземтә бирүдән 

баш тарту турында хат бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

өземтә яки баш тарту турында хат бирү - 15 минут эчендә, мөрәҗәгать 

итүче килгән көнне, чират тәртибендә;  

баш тарту турында хатны почта аша җибәрү -  әлеге регламентныӊ 3.5.3 

пунктчасында каралган процедура тәмамланганнан соң бер көн эчендә.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бирелгән өземтә яки өземтә бирүдән баш тарту 

турында хат.  

3.6. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү  

3.6.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.6.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.6.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә 

процедуралар әлеге регламентның 3.3-3.4 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 
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3.7. Техник хаталарны төзәтү  

3.7.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта 

техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза;  

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән 

мәгълүматларда техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче 

(вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон 

почта аша), яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы, 

яисә күпфункцияле үзәк аша бирелә.  

3.7.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гаризаны кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны 

бүлеккә тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.7.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 

3.5 пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән) техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып 

бирә яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын 

тәкъдим иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге 

турында хат җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза 

алганнан соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

  

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле 

үзидарә органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

карарлар әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү 

һәм килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  
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3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән 

бәйле барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең 

конкрет мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

җирле үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм 

вазыйфаи регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең 

хокукларын бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) 

әлеге регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең 

вакытында һәм (яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

һәм башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү 

процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша 

гамәлгә ашырыла. 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 
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Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив 

хокукый актлары белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив 

хокукый актлары белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны 

төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) 

(http://www.gosuslugi.ru/) аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене 

шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне 

эчендә. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң 

биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган 

очракта) һәм җавап бирү өчен почта адресы; 
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3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә 

торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы 

документларның күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп 

бирелә торган документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны 

гамәлдән чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 

җибәрелгән ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип 

танылган очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган 

җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче 

орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге 

Федераль законның 16 маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук 

китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында 

(аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу 

максатында кылырга кирәк) мәгълүмат күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә 

күрсәтелгән җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип 

танылган очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр 

карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны 

кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы  

  

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары, 

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы карарына 

11 кушымта 

 

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламенты  

 

 1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга таба 

– регламент) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча 

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

билгели.   

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура һәм 

халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы 

шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон: (8552) 71-42-83.    

Җәмәгать транспорты белән «Культура Паркы», «Энергетик» мәдәният йорты» 

тукталышларына кадәр барырга: 

- 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 22, 43, 203, 205, 211, 305 нче автобуслар;  

         - 1, 4, 6, 8 нче трамвайлар. 

Белешмә өчен телефон: 8(8552)70-15-68.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча.   

1.3.2. «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә (алга таба – 

«Интернет» челтәре) муниципаль районның рәсми сайты адресы: http:/ 

www.tukay.tatarstan.ru. 

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 



2 

 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// www. 

tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша 

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

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – почта 

аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек белгече 

тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү 

өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 03.02.2005, № 1 (1 өлеш), 16 

м.);  

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы формасын раслау турында» 2017 

елның 25 апрелендәге 741/пр санлы Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгы приказы (алга таба – РФ Төзелеш 

министрлыгының 741 санлы приказы); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы боерыгы 

белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  (алга таба – 

кагыйдәләр). 

http://www.______.tatar.ru/
http://www.______.tatar.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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1.5. Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба 

– гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

исеме  

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм 

бирү 

РФ ШтК  57.3 м. 

2.2. Муниципаль хезмәтне 

турыдан-туры күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

исеме  

Муниципаль район Башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба-

бүлек)  

 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

1. Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы. 

2. Хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат  

РФ ШтК  57.3 м. 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

срогы  

Гариза теркәлгәннән соң 20 эш көне эчендә. 

Җир кишәрлегенең элегрәк расланган шәһәр төзелеше 

планы дубликатын бирү гариза кергән вакыттан алып 4 эш 

көне эчендә башкарыла, әмма 10 көннән дә артык түгел. 

РФ ШтК  57.3 м. 6 өл. 

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  

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын алу өчен: 

1) ике нөсхәдә хезмәт күрсәтү турында гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын эшләү һәм 

бирү турындагы мәсьәләне карау өчен кирәкле документлар. 

Дубликат алу өчен: 

дубликат бирү өчен гариза  

 

2.6 Дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булган 

һәм гариза бирүче тәкъдим 

итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив 

хокукый актлар нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) күчемсез милек объекты турында кадастр өземтәсе 

(җир участогы турында); 

2) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез 

милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем 

файдалана алырлык белешмәләр булган); 

3) Россия Федерациясе халыклары мәдәни мирас 
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исемлеге объектларының (тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр) бердәм дәүләт 

реестрыннан өземтә; 

4) шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан, 

юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан мәгълүматлар  

2.7. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүче башкарма хакимият 

органы тарафыннан гамәлгә 

ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив 

хокукый актларда каралган 

очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм аларның структур 

бүлекчәләре  исемлеге  

Килештерү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле документларны 

кабул итүдән баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 

бирә торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору яки баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күләмдә түгел, яки тапшырылган гаризада һәм (яки) 

документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 

мәгълүмат бар; 

2 гариза белән җир кишәрлеге хуҗасы булмаган зат 

мөрәҗәгать итү; 

3) җир кишәрлегенең чикләре җир законнары нигезендә 

билгеләнмәгән; 

4) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү 

территорияне планлаштыру буенча документлар расланганнан 
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соң гына мөмкин  РФ ШтК  57.3 м. 4 өл.  

2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәткән өчен алына торган 

дәүләт пошлинасы яки башка 

түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

   

2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне сораганда һәм мондый 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен 

алганда чиратның максималь 

вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш   

 

2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында мөрәҗәгать 

итүченең соравын теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт 

күрсәтелә торган биналарга 

таләпләр 

 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла.  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен 

үз эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 

булуы һәм сыйфат 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) муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан кылынган 

административ регламентны бозуга прецедентлар (нигезле 

шикаятьләр) булу. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 
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күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында гаризаны электрон формада бирү каралган булса, 

гариза Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша 

(http:/ www.gosuslugi.ru/ бирелә 
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару вакыты, 

аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү; 

6) муниципаль хезмәт нәтиҗәсе дубликатын бирү. 

 3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон почта 

аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр 

буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы 

һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат аша яки КФҮ аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты 

нигезендә бүлеккә документлар тапшыра.   

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон почта 

яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада кергән 

гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 
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- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта, бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.  

3.3.3.  Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һәм 

документларны бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү  

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората: 

1) күчемсез милек объектының төп характеристикалары һәм теркәлгән 

хокуклары турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә; 

2) территориянеӊ кадастр планы; 

3) күчемсез милек бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек объектына 

теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр булган); 

4) Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм 

мәдәни һәйкәлләр) бердәм дәүләт реестрыннан өземтә; 

5) шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан, юридик затларның бердәм 

дәүләт реестрыннан мәгълүматлар. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 
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Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә 

ашырыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (белешмәләр) 

буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 

калган тәэмин итүчеләр буенча - ведомствоара запрослар кергән көннән алып 

биш көн эчендә, әгәр ведомствоара сорауга җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка 

сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм 

федераль законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.4.3. Бүлек белгече инженер-техник тәэмин итү челтәрләрен эксплуатацияләүче 

оешмаларга төзелеше яки реконструкциясе планлаштырылган капиталь төзелеш 

объектын инженер-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру (технологик 

тоташтыру) өчен техник шартлар бирү турында запрос җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураларның нәтиҗәсе: инженер-техник тәэмин итү челтәрләрен 

эксплуатацияләүче оешмаларга инженер-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру 

(технологик тоташтыру) өчен техник шартлар бирү турында җибәрелгән запрос. 

3.4.4. Инженер-техник тәэмин итү челтәрләрен эксплуатацияләүче оешма 

инженер-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру мөмкин булган нокталарда 

максималь йөкләнешне билгели һәм техник шартларны җирле үзидарә органнарына 

җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар запрос кергән вакыттан алып 10 

эш көне эчендә (әмма 14 календарь дан да артмаска тиеш) гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән техник шартлар. 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү  

3.5.1.  Бүлек белгече әзерли:   

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү яки җир 

кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирүдән баш тарту турында карар 

кабул итә;  

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын (әзерлек турында карар кабул ителгән 

очракта) яки җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирүдән баш тарту турында 

хат проектын әзерли (җир участогының шәһәр төзелеше планын әзерләүдә баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта); 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы яки җир кишәрлегенең шәһәр 

төзелеше планын әзерләүдән баш тарту турында хат проектын Башкарма комитет 

Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул кую өчен җибәрә.   

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар кергән 

вакыттан алып дүрт эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) 

имза куюга юнәлдерелгән проектлар. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) җир кишәрлегенең шәһәр 

төзелеше планын имзалый һәм мөһер суга яки җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше 

планын әзерләүдән баш тарту турында хатка кул куя һәм бүлек белгеченә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура проектлар кабул ителгән көнне 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы яисә җир 

кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләүдән баш тарту турында имзаланган хат. 

3.5.3. Бүлек белгече: 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын махсус журналга терки; 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләүдән баш тарту турында хатны  

теркәү өчен документлар әйләнеше бүлегенә (җир участогының шәһәр төзелеше 

планын әзерләүдән баш тарткан очракта) тапшыра; 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын 

кулланып дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре, җир кишәрлегенең рәсмиләштерелгән 

шәһәр төзелеше планын һәм җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләүдән 

баш тарту турында карар яки хат бирү датасын һәм вакытын хәбәр итә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр итә 

һәм җир кишәрлегенең рәсмиләштергән шәһәр төзелеше планын бирә яки почта аша 

нигезле кире кагу җибәрә.  

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү – 15 минут эчендә, чират 

тәртибендә, мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

почта аша нигезле кире кагу җибәрү – әлеге регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедура тәмамланганнан соң бер көн эчендә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җир кишәрлегенең бирелгән шәһәр төзелеше планы 

яки почта аша җибәрелгән кире кагу. 

3.7. Дубликат бирү  

3.7.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша җир кишәрлегенең шәһәр 

төзелеше планы дубликатын бирү турында язма гариза тапшыра. 

Дубликат бирү турындагы электрон формадагы гариза бүлеккә электрон почта 

яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән 

тәртиптә башкарыла. 

3.7.2.  Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч дубликат бирү турында 

гариза кабул итә, гаризаны терки һәм теркәлгән  документлар белән бүлеккә тапшыра. 
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Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул ителгән 

һәм теркәлгән гариза. 

3.7.3. Бүлек белгече гаризаны карый һәм карап тикшерү нәтиҗәләре буенча җир 

кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы дубликатын бирү яки бирүдән баш тарту 

турында карар кабул итә; 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы дубликатын яки баш тарту турында 

хат проектын әзерли;  

документларны Башкарма комитет Җитәкчесенә кул куярга юллый. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура бүлеккә гариза кергән вакыттан бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә имза куюга 

юнәлдерелгән документ проекты. 

3.7.4. Башкарма комитет Җитәкчесе дубликатка яки баш тарту турында хатка кул 

куя һәм бүлек белгеченә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура кул кую өчен документлар кергән 

көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: кул куелган дубликат яки баш тарту турында хат. 

3.7.5. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр итә 

һәм җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планыныӊ рәсмиләштерелгән дубликатын бирә 

яки почта аша нигезле рәвештә кире кагу җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедура гамәлгә ашырыла: 

җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы дубликатын бирү – 15 минут эчендә, 

чират тәртибендә, мөрәҗәгать итүче килгән көнне;  

почта аша нигезле кире кагу җибәрү – әлеге регламентның 3.7.4 пунктында 

каралган процедура тәмамланганнан соң бер көн эчендә. 

3.8. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү  

3.8.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать итәргә 

хокуклы.  

3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.8.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә.  

3.9. Техник хаталарны төзәтү 

3.9.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 
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техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша), яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы, яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.9.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул ителгән 

һәм теркәлгән гариза. 

3.9.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә (вәкаләтле вәкилгә) 

төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилдән) техник хата булган 

документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә 

техник хата булган документ оригиналын тәкъдим иткәндә, почта аша (электрон почта 

аша) документ алу мөмкинлеге турында хат җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар ачыкланганнан 

яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан соң, өч көн эчендә 

гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, муниципаль 

хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы 

вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләүне үз эченә 

ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 

тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең ярты 

еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш булырга 
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мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык 

мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет мөрәҗәгате 

буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм карарлар 

кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 

җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла 

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

муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә эшчәнлекнең 

ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм ышанычлы 

мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында мөрәҗәгатьләрне 

(шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 
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Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары белән 

каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең, 

Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ башка норматив хокукый 

актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  норматив хокукый 

актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш тартуы 

яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

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

хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) аша 

җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү вакытында кабул 

ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә җибәрелгән 

хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ билгеләнгән срогын 

бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә 

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

бирү өчен почта адресы; 
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3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган карарлары 

һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле 

(гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән ялгышлык 

һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган 

акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче көннән 

дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге 

буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап 

җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 маддәсе 1.1 

өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 

мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм алга 

таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт 

күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 

ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук 

бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау буенча 

вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән прокуратура 

органнарына җибәрә. 

 

 



17 

 

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү турында мәсьәләне карау өчен кирәкле 

документлар исемлеге 

 

Мөрәҗәгать итүченең карала торган җир кишәрлегенә теркәлгән хокуклары булган очракта, 

шәһәр төзелеше планын карау һәм раслау өчен түбәндәгеләр нигезендә документлар пакеты төзелә: 

- авыл җирлегенеӊ генераль планы; 

- территорияне планлаштыру проекты; 

- җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре; 

- расланган регламент; 

- Төзелеш министрлыгыныӊ 741 нче боерыгы;  

- җир кишәрлегенеӊ гариза биргән көнгә актуаль булган топографик сурәте.  

Теркәлергә тиешле документлар:    

1. Юридик затның гамәлгә кую документлары күчермәләре, шулай ук аларга үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр күчермәләре. 

2. Паспорт күчермәсе (физик затлар өчен). 

3. Җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документларның күчермәләре: 

3.1. милек хокукында дәүләт теркәве турында таныклык; 

3.2. барлык кушымталар һәм өстәмә килешүләр белән җир кишәрлеген арендалау килешүе; 

тиешле хокукны (аренда) дәүләт теркәвен раслаучы документ; 

3.3. срогы чикләнмәгән файдалану хокукын дәүләт теркәве турында таныклык; 

3.4. гамәлдәге законнарда каралган хокук билгеләүче башка документлар. 

4. Реконструкцияләнергә тиешле күчемсез милек объектларына хокук билгеләүче документлар. 

5. Реконструкцияләнергә тиешле күчемсез милек объектына БТИ техник паспорты (гариза бирү 

датасына).  

6. Перспективалы төзелеш алып барылырга тиешле җир кишәрлегендә урнашкан барлык 

күчемсез милек объектларына БТИ техник паспорты (гариза бирү датасына). 

7. Капиталь төзелеш объектларын инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләренә  тоташтыруның 

(ким дигәндә 1 тоташтыру) техник шартлары. 

8. Тиешле рәвештә рәсмиләштерелгән ышаныч кәгазе (гариза вәкил тарафыннан бирелгән 

очракта). 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

 Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 12 кушымта 

  

  

Тәмамланмаган төзелеш объектын файдалануга рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

    

1. Гомуми нигезләмәләр 

  

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) тәмамланмаган төзелеш объектын файдалануга рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба –муниципаль хезмәт) стандартын һәм 

тәртибен билгели. 

11.2. Муниципаль хезмәттән файдаланучылар: физик затлар (алга таба – 

гариза бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 



телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

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

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 

(1 өлеш), 5498 м.); 

1995 елның 17 ноябрендәге «Россия Федерациясендә архитектура эшчәнлеге 

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

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

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 



2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Тәмамланмаган төзелеш объектларын файдалануга рөхсәт 

бирү 

РФ ШтК 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

исеме  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты  

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Тәмамланмаган төзелеш объектларын файдалануга 

рөхсәт. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар 

РФ ШтК 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы, гариза бирү көнен дә 

кертеп, тугыз көн  

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр 

мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) әгәр дә аңа хокук күчемсез милеккә һәм аның белән 

алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында 

теркәлмәгән булса, капиталь төзелеш объектына хокук 

билгеләүче документлар (төп нөсхәләр яки нотариуста 

расланган күчермәләр); 

5) БТИ белешмәсе 

 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез 

милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем 

файдалана алырлык белешмәләр булган); 

2) төзелешкә рөхсәттә булган мәгълүматлар 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

Килештерү таләп ителми  



хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

актларда каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  исемлеге  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 

бирә торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) торак бинаны үзгәртеп кору яисә үзгәртеп 

планлаштыру проектының закон таләпләренә туры килмәве; 

   2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күләмдә түгел, йә тапшырылган гаризада һәм (яки) 

документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 

мәгълүмат бар; 

3) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы ведомство карамагындагы оешманың муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат 

булмавы турында җавабы килү 

 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен 

алына торган дәүләт пошлинасы яки 

башка түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителә (БТИ 

белешмәсе) 

 



күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 

күләме һәм нигезләре, шул исәптән 

мондый түләү күләмен исәпләү 

методикасы турында мәгълүматны да 

кертеп   

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш    

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла.  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен 

үз эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

 



хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара 

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

33.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 



- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.  

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү  

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

1) күчемсез милекнеӊ бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр 

булган); 

2) төзелеш өчен рөхсәттә булган мәгълүматны. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлег пункт белән билгеләнә торган процедуралар органга яки оешмага 

ведомствоара запрос кергән көннән биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр 

ведомствоара запроска җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль 

законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белән билгеләнмәгән булса.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар яки баш тарту 

турында хәбәрнамә.  

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече әзерли:  



рөхсәт проектын яки рөхсәт бирүдән баш тарту сәбәбен күрсәтеп хат 

проектын;  

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерә һәм документ 

проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул куюга җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запроска җавап кергән 

көнне гамәлгә ашырыла 

Процедураларның нәтиҗәсе: документ проекты. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) рөхсәтне раслый, аңа имза 

куя, Башкарма комитет мөһере белән раслый яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

хатка кул куя. Кул куелган документлар бүлек белгеченә җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

имзаланган хат. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече: 

теркәү журналында рөхсәт бирү (рөхсәт бирүдән баш тарту) турында карарны 

терки; 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре, 

рәсмиләштерелгән рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат бирү датасын 

һәм вакытын гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын файдаланып хәбәр итә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) хәбәр итү. 

3.6.2. Бүлек белгече гариза бирүчегә (аның вәкиленә) кул куйдырып 

рәсмиләштерелгән рөхсәтне яки баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп рөхсәт бирүдән баш 

тарту турында хат бирә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче килгән 

көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бирелгән рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында хат.  

3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.7.1.  Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮкә мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 

КФҮ эш регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.  

3.7.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, муниципаль 



хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы 

вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләүне үз 

эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 

тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла 

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

муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 



5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан 

тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 



1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 



5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары, Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 13 кушымта 

 

Күпфатирлы торак йортның беренче катында урнашкан фатирда балкон 

(лоджия) төзүне килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) күпфатирлы торак йортның беренче катында урнашкан фатирда 

балкон (лоджия) төзүне килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба –

муниципаль хезмәт) стандартын һәм тәртибен билгели.  

11.2. Муниципаль хезмәттән файдаланучылар: физик затлар (алга таба – 

гариза бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 



телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

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

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 

(1 өлеш), 5498 м.); 

1995 елның 17 ноябрендәге «Россия Федерациясендә архитектура эшчәнлеге 

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

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

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» 

Россия Федерациясе төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре (алга таба - СНиП 2.07.01-

89); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Күпфатирлы торак йортның беренче катында урнашкан 

фатирда балкон (лоджия) төзелешен килештерү 

  

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

1. Күпфатирлы торак йортның беренче катында урнашкан 

фатирда балкон төзелешен килештерү турында бәяләмә 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар 

  

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Гариза бирү көнен дә кертеп, 10 көн эчендә   

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) торак бинага хокук билгеләүче документлар (төп нөсхәләр 

яки нотариуста расланган күчермәләре), әгәр аңа хокук 

күчемсез милеккә һәм аның белән алыш бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән икән;  

5) проект документациясе 

 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез 

милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем 

файдалана алырлык белешмәләр булган)  

 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне килештерү таләп ителми  
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актларда каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  исемлеге  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күләмдә түгел, йә тапшырылган гаризада һәм (яки) 

документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 

мәгълүмат бар; 

2) проектның закон таләпләренә туры килмәве; 

3)  тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы ведомство карамагындагы оешманың муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат 

булмавы турында җавабы килү; 

СТП генераль планы; 

СНиП 2.07.01-89 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен 

алына торган дәүләт пошлинасы яки 

башка түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә   

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 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  
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методикасы турында мәгълүматны да 

кертеп   

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт алу 

өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз 

эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә 

карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
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күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара  

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 
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- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.   

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү  

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората:  

1) күчемсез милек бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр 

булган). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән сорау 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлег пункт белән билгеләнә торган процедуралар органга яки оешмага 

ведомствоара запрос кергән көннән биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр 

ведомствоара запроска җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль 

законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белән билгеләнмәгән булса.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар яки баш тарту 

турында хәбәрнамә. 

3.5.  Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече:  
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гаризага теркәлә торган документларда булган мәгълүматларны тикшерә; 

әлеге регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече килештерүдән нигезле баш тарту проектын әзерли (алга таба - нигезле кире 

кагу). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта, бүлек 

белгече балкон төзү проектын килештерү турында бәяләмә әзерли (алга таба - 

проект) һәм бүлек башлыгына килештерүгә җибәрә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки бүлек башлыгына 

имза куюга тапшырылган проектны килештерү турында бәяләмә. 

3.5.2. Бүлек башлыгы нигезле рәвештә баш тартуга яки проектны килештерү 

турында бәяләмәгә кул куя. 

Әлеге регламентның 3.4-3.5 пунктлары белән билгеләнә торган процедуралар 

запросларга җаваплар кергән вакыттан алып ике көннән дә соңга калмыйча гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки проектны килештерү 

турында бәяләмә. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә проектны килештерү турында бәяләмә бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

проектны килештерү турында бәяләмә бирү - 15 минут эчендә, чират 

тәртибендә, мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

почта аша нигезләнгән баш тартуны җибәрү - әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураны тәмамлаганнан соң бер көн эчендә.  

Процедураларның нәтиҗәсе: проект турында бирелгән бәяләмә яки почта аша 

җибәрелгән нигезләнгән кире кагу. 

3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.7.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.7.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3 – 3.6 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 
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органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр                                   

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 
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1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 
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5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 14 кушымта 

 

Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемасын 

килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары 

схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба –муниципаль 

хезмәт) стандартын һәм тәртибен билгели.  

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 



телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

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

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 

(1 өлеш), 5498 м.); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» 

Россия Федерациясе төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре (алга таба - СНиП 2.07.01-

89);  

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:  

инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр - җир асты һәм җир өсте 

челтәрләре, ачык һәм ябык канализация трассалары, электр, җылылык, газ, су белән 

тәэмин итү, элемтә, электротранспорт элемтә челтәрләре, шулай ук алардагы 

корылмалар. 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары 

схемасын килештерү 

  

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

1. Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары 

схемасын килештерү турында бәяләмә, килештерелгән башкару 

схемасы. 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар. 

  

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Гариза бирү көнен дә кертеп, дүрт көн эчендә  

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассасы  

башкару схемасы кәгазьдә, ике нөсхәдә 

 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган 

документларны бирү таләп ителми 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

Килештерү таләп ителми  
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актларда каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  исемлеге  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) документлар тулы күләмдә түгел, йә тапшырылган 

гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) 

дөрес булмаган мәгълүмат бар; 

2) схеманыӊ төзелеш кагыйдәләре һәм нормаларына туры 

килмәве; 

3) Тукай муниципаль районының генераль планына туры 

килмәү. 

4) Тукай муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына туры килмәү 

СТП генераль планы; 

СНиП 2.07.01-89 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен 

алына торган дәүләт пошлинасы яки 

башка түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15  
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сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла.  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт алу 

өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз 

эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә 

карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара  
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2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

4) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 
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- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.   

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.4.1. Бүлек белгече әзерли:  

гаризага теркәлә торган документларда булган мәгълүматларны тикшерү; 

әлеге регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерү. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече килештерүдән нигезле баш тарту проектын әзерләүне гамәлгә ашыра (алга 

таба - нигезле кире кагу). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек 

белгече:  

инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассаларын килештерү 

турында бәяләмә әзерли һәм бүлек башлыгына килештерүгә җибәрә. 

инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассаларын электрон картага 

кертә. 

Процедураның нәтиҗәсе: инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр 

трассаларын килештерү турында бүлек башлыгына имза куюга тапшырылган 

дәлилләнгән баш тарту яки килештерү турында бәяләмә. 

3.4.2. Бүлек җитәкчесе инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр 

трассаларын килештерү турында дәлилләнгән баш тартуга яисә бәяләмәгә имза сала, 

башкару схемасын килештерә. 

Әлеге регламентның 3.4-3.5 пунктлары белән билгеләнә торган процедуралар 

гариза биргән вакыттан алып ике көннән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: нигезләнгән баш тарту яки килештерелгән 

инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассаларын килештерү турында 

бәяләмә, башкару схемасы. 
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3.5. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.5.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә проектны килештерү турында бәяләмә бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

проектны килештерү турында бәяләмә бирү - 15 минут эчендә, чират 

тәртибендә, мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

почта аша нигезләнгән баш тартуны җибәрү - әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураны тәмамлаганнан соң бер көн эчендә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: проект турында бирелгән бәяләмә яки почта аша 

җибәрелгән нигезләнгән кире кагу. 

3.6. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.6.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.6.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.6.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.7. Техник хаталарны төзәтү 

3.7.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша), яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы, яисә күпфункцияле үзәк 

аша бирелә.  

3.7.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.7.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 
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иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 
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Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр                                   

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 



12 

 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 
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5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 

 



 

 

Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 15 кушымта 

 

 

Агачлар һәм куакларны кисүгә, ябалдашларын кыскартуга яки утыртуга 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты  
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга  

таба – регламент ) агач һәм куакларны кисүгә, ябалдашларын кыскартуга һәм 

утыртуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең (алга таба – 

муниципаль хезмәт) стандартын һәм тәртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмәттән  кулланучылар: физик һәм юридик затлар (алга 

таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 
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телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

белән (алга таба – РФ ҖК) (РФ законнары җыентыгы, 29.10.2001, № 44, 4147 

маддә); 

2004 елның 29 декабрендәге  190-ФЗ санлы Россия Федерациясенең Шәһәр 

төзелеше кодексы белән (алга таба – РФ ШтК) (РФ законнары җыентыгы, 

03.01.2005, №1 (1 өлеш), 16 маддә); 

2006 елның 4 декабрендәге 200-ФЗ  санлы Россия Федерациясе Урман 

кодексы (алга таба – РФ УК) (РФ законнары җыентыгы, 11.12.2006, № 50, 5278 

маддә) 

2002  елның 10 январендәге «Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 7-ФЗ  

санлы Федераль закон (алга таба – 7-ФЗ санлы Федераль закон) (РФ законнары 

җыентыгы, 14.01.2002, №2, 133 маддә); 

2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль закон; (алга 

таба – 131-ФЗ санлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 

06.10.2003, №40, 3822 маддә); 

2010 елның 27 июлендәге «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында»  210-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ санлы 

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

маддә); 

2004  елның 28 июлендәге «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында  45-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ  санлы 

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
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агачларны кисү – тиешле җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә агач һәм 

куакларның бер өлеше киселә торган агачлар кисү; 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Агачларны һәм куакларны кисүгә, ябалдашларын 

кыскартуга һәм утыртуга рөхсәт бирү 

РФ ШтК;  

РФ ҖК 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

исеме  

Башкарма комитет БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Агачларны һәм куакларны кисүгә, ябалдашларын 

кыскартуга һәм утыртуга рөхсәт. 

Агач һәм куаклар кисүгә, утыртуга рөхсәт итүдән баш 

тарту турында хәбәрнамә 

Тәртип 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Агачларны һәм куакларны кисүгә, ябалдашларын 

кыскартуга һәм утыртуга рөхсәт гариза кергән көнне кертеп 

15 көн эчендә бирелә 

Тәртип 

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

     4) кишәрлекнең якындагы корылмаларга яки киселергә 

тиешле яшел утыртмалар төшерелгән башка юнәлешләргә 

кадәр схемасы; 

     5) әгәр җир кишәрлеге күчемсез милекнең бердәм дәүләт 

реестрында теркәлмәгән булса, җир кишәрлегенә хокук 

билгеләүче һәм хокук раслаучы документлар күчермәләре; 

      6) биналар һәм корылмалар төзегәндә габаритларга эләгә 

торган яшел утыртмалар киселгән очракта, расланган проект 

документлары; 

       7) территорияләренә кагылучы хуҗалар белән агачлар 

кисү һәм аларны күчереп утырту шартларын килештерү; 

       8) утыртмаларны утыртканда яки күчереп утыртканда җир 

эшләрен үткәрүгә ордер ачу белән инженерлык челтәрләре 

Тәртип 
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вәкилләре белән килештерү 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә 

(күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар турында 

һәркем файдалана ала торган мәгълүматларны үз эченә алган); 

 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

актларда каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  исемлеге  

Килештерү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 

бирә торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күләмдә түгел, йә тапшырылган гаризада һәм (яки) 

документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 

мәгълүмат бар; 

2) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

Тәртип 
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органы ведомство карамагындагы оешманың муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат 

булмавы турында җавабы килү; 

3) күрше җир биләмәләреннән файдаланучылар арасында 

агач кисү, куаклар утырту мәсьәләсе буенча бәхәс булу 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен 

алына торган дәүләт пошлинасы яки 

башка түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла.  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен 

үз эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 
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документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара  

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) гариза бирүчеләргә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һәм җибәрү; 

4) комиссия актын төзү; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү.  

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон почта 

аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм башка мәсьәләләр 

буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы 

һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә бүлеккә 

документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон почта 

яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада кергән 

гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 
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- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.   

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һәм 

документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрү  

3.4.1. Башкарма комитет Җитәкчесе урынбасары электрон формада ведомствоара 

электрон хезмәттәшлек системасы аша күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-

бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә бирү турында запрос 

җибәрә (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана 

алырлык белешмәләр булган): 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураларның нәтиҗәсе: җибәрелгән запрос. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр (алга 

таба – баш тарту турында хәбәрнамә).  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар документ һәм мәгълүмат бирә 

торган органга яисә оешмага ведомствоара запрос кергән көннән алып өч көн эчендә 

гамәлгә ашырыла. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Комиссия актын төзү 

3.5.1. Бүлек белгече гамәлгә ашыра: 

тапшырылган документларда булган мәгълүматларның дөреслеген тикшерү; 

хисап эшләрен рәсмиләштерү (барлык документларны аерым папкага туплау); 

хисап эшен акт төзү өчен комиссия каравына җибәрү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар кергән 

вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссиясгә юнәлдерелгән хисап эше. 

3.5.2. Комиссия секретаре гамәлгә ашыра: 

кабул ителгән документларны өйрәнү; 

агач һәм куакларны кисү, ябалдашларын кыскарту һәм утырту урынын карау 

датасын яки утырту урынын карауны билгеләү;  

комиссия әгъзаларына һәм мөрәҗәгать итүчегә карау датасы турында хәбәр итү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар документлар кергән вакыттан 

алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссия әгъзаларына һәм мөрәҗәгать итүчегә 

карау датасы турында хәбәр итү. 

3.5.3. Билгеләнгән көнне комиссия урынга чыга һәм мөрәҗәгать итүче 

катнашында киселергә тиешле агачларны карауны гамәлгә ашыра. Тикшерү 

нәтиҗәләре буенча тикшерү акты төзелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар карау көнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә җибәрелгән тикшерү акты. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.6.1. Комиссия тапшырган тикшерү акты нигезендә бүлек белгече агач кисүгә 

рөхсәт проектын (алга таба – рөхсәт) яки муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту 

турында хәбәрнамә проектын әзерли (алга таба – хәбәрнамә) һәм Башкарма комитет 

Җитәкчесенә килештерүгә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура тикшерү акты кергән көннән 

алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла.    

Процедураның нәтиҗәсе: кул куярга юнәлтелгән рөхсәт проекты (хәбәрнамә). 

3.6.2. Башкарма комитет Җитәкчесе рөхсәтне (хәбәрнамәне) имзалый һәм гариза 

бирүчегә бирү өчен белгечкә җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедура 

тәмамланганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: белгечкә җибәрелгән кул куелган рөхсәт (хәбәрнамә). 

3.7. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.7.1. Бүлек белгече рөхсәтне (хәбәрнамәне) терки һәм гариза бирүчегә бирә яки 

почта аша җибәрә. 
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 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар  түбәндәгечә гамәлгә 

ашырыла:  

мөрәҗәгать итүченең шәхси килүе очрагында - 15 минут эчендә;  

җавап почта аша җибәрелгән  очракта,  алдагы процедуралар тәмамланганнан соң 

бер көн эчендә.  

Процедураның нәтиҗәсе: бирелгән (җибәрелгән) хәбәрнамә. 

3.6. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.6.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.6.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.6.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.7. Техник хаталарны төзәтү 

3.7.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.7.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул ителгән 

һәм теркәлгән гариза. 

3.7.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә (вәкаләтле вәкилгә) 

төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилдән)техник хата булган 

документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә 

техник хата булган документ оригиналын тәкъдим иткәндә, почта аша (электрон почта 

аша) документ алу мөмкинлеге турында хат җибәрә. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар ачыкланганнан 

яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан соң, өч көн эчендә 

гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, муниципаль 

хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы 

вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләүне үз эченә 

ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 

тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең ярты 

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

мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык 

мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет мөрәҗәгате 

буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм карарлар 

кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 

җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 
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Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла 

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

муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә эшчәнлекнең 

ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм ышанычлы 

мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында мөрәҗәгатьләрне 

(шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) 

тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары белән 

каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең, 

Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ башка норматив хокукый 

актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  норматив хокукый 

актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш тартуы 

яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  
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5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

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

хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) аша 

җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү вакытында кабул 

ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә җибәрелгән 

хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ билгеләнгән срогын 

бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә 

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

бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган карарлары 

һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле 

(гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән ялгышлык 

һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган 

акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче көннән 

дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге 
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буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап 

җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 маддәсе 1.1 

өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 

мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм алга 

таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт 

күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 

ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук 

бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау буенча 

вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән прокуратура 

органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

с Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 



 

Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 16 кушымта 

 

Муниципаль берәмлек чикләрендәге җирле әһәмияттәге юллар буйлап 

тулысынча яки өлешчә уза торган маршрутлар буенча авыр йөкләрне, зур 

габаритлы йөкләрне ташу өчен автомобиль йөртүгә рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты  
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) муниципаль берәмлек чикләрендәге җирле әһәмияттәге юллар 

буйлап тулысынча яки өлешчә уза торган маршрутлар буенча авыр йөкләрне, зур 

габаритлы йөкләрне ташу өчен автомобиль йөртүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль 

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

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  
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4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Автомобиль юллары турында һәм Россия Федерациясендә юллар эшчәнлеге 

хакында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» 257-ФЗ санлы Федераль закон (РФ Законнар җыентыгы, 12.11.2007, № 46, 

ст. 5553);  

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Автомобиль транспортында йөк ташу кагыйдәләрен раслау турында» 2011 

елның 15 апрелендәге 272 санлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (алга таба – 

272 санлы карар); 

Россия Транспорт министрлыгының 2012 елның 24 июлендәге 258 нче 

приказы белән расланган «Автомобиль юлларында авыр һәм (яки) эре габаритлы 

йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чарасы хәрәкәтенә махсус рөхсәт бирү 

тәртибе» («Российская газета», 16.11.2012, №265) (алга таба – Рөхсәт бирү тәртибе); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
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авыр йөк – йөк белән яки йөктән башка массасы һәм күчәр массасы 272 нче 

карарда китерелгән параметрларныӊ берсеннән булса да артып киткән транспорт 

чарасы;    

эре габаритлы һәм авыр йөк машиналары категориясе – инструкциядә каралган 

тәртиптә йөк массасына һәм күләменә карап билгеләнгән төркем:  

1 категория – йөк белән яки йөктән башка массасы һәм күчәр массасы, шулай 

ук биеклеге, киӊлеге һәм озынлыгы 272 нче карарда китерелгән параметрлардан 

артып киткән, ләкин 2 категориягә кермәгән транспорт чарасы; 

2 категория – йөк белән яки йөктән башка авырлык массасы 272 нче карарда 

китерелгән параметрларга туры килүче транспорт чарасы;     

зур габаритлы йөк – йөк белән яки йөктән башка массасы һәм күчәр массасы, 

шулай ук биеклеге, киӊлеге һәм озынлыгы 272 нче карарда китерелгән 

параметрларныӊ берсеннән булса да артып киткән транспорт чарасы; 

йөк ташучы – эре габаритлы һәм (яки) авыр йөк ташуны гамәлгә ашыручы 

юридик яки физик зат. Аларга милек формасына һәм ведомствога карамыйча, 

оешмалар, һәм Россия Федерациясе гражданнары, гражданлыгы булмаган затлар, 

шулай ук тиешле лицензиясе һәм сертификацияләнгән күчмә составы булган 

халыкара оешмалар, чит ил юридик затлары һәм гражданнар керергә мөмкин. 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

исеме  

Муниципаль берәмлек чикләрендәге җирле әһәмияттәге юллар 

буйлап тулысынча яки өлешчә уза торган маршрутлар буенча авыр 

йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне ташу өчен автомобиль йөртүгә 

рөхсәт бирү 

257-ФЗ санлы Федераль закон; 

Тәртип 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Гомуми файдалану юллары буенча зур габаритлы һәм (яки) авыр 

йөк ташуга рөхсәт. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат 

257-ФЗ санлы Федераль закон; 

Тәртип 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

срогы  

Гариза бирү көнен дә кертеп, 11 көн эчендә  

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать итүче 

исеменнән вәкил эшли икән); 

4) авыр һәм (яки) эре габаритлы йөкләр ташуда файдалану 

планлаштырылган транспорт чарасы документларының (транспорт 

чарасының паспорты яки транспорт чарасын теркәү турында 

таныклыгы) күчермәсе; 

5) авыр һәм (яки) эре габаритлы йөкләр ташуда файдалану 

планлаштырылган транспорт чарасының (автопоездның) Рөхсәт 

бирү тәртибендә каралган андый йөкләр урнаштыруның сурәте 

булган схемасы. Транспорт чарасы схемасында йөк ташуда 

катнашучы транспорт чарасы, андагы күчәрләр һәм тәгәрмәчләр 

саны, күчәрләр һәм тәгәрмәчләрнең үзара урнашуы күчәрләргә 

төшкән авырлыкны бүлү һәм авырлык күчәр озынлыгы буенча тигез 

итеп бүленмәгән очракта – аерым тәгәрмәчләргә бүлү тасвирлана; 

6) транспортта ташыла торган йөкне ташуга техник таләпләр 

турында мәгълүматлар 

Тәртипнеӊ 8,9 п.  
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2.6 Дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булган һәм 

гариза бирүче тәкъдим итәргә 

хокуклы муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында 

түбәндәгеләр алына: 

транспорт чарасы хәрәкәтенә хокук бирүче махсус пропуск; 

бердәм дәүләт юридик затлар реестрыннан мәгълүматлар; 

бердәм дәүләт шәхси эшмәкәрләр реестрыннан мәгълүматлар; 

дәүләт пошлинасын түләү турында белешмәләр 

 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла 

торган муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен, норматив хокукый актларда 

каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм аларның структур 

бүлекчәләре  исемлеге  

Маршрут уза торган юллар хуҗалары белән  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле документларны кабул 

итүдән баш тарту өчен нигезләрнең 

тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) вәкаләтле орган билгеләнгән маршрут буенча махсус 

рөхсәтләр бирергә хокуклы түгел; 

2) гаризада һәм документларда күрсәтелгән мәгълүматларныӊ 

транспорт чарасының һәм йөкнең характеристикасына, шулай ук 

тиешле авыр һәм (яки) эре габаритлы йөкләрне ташуны гамәлгә 

ашыруның техник мөмкинлегенә туры килмәве; 

3) бүленә торган йөкне ташу турында билгеләнгән таләпләр 

Тәртипнеӊ 40 п. 
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үтәлмәү; 

4) маршрутны килештергәндә, автомобиль юлларының, ясалма 

корылмаларның яки инженерлык коммуникацияләренең техник 

торышына бәйле рәвештә, шулай ук юл хәрәкәте иминлеге 

таләпләре буенча күрсәтелгән техник характеристикалар белән 

транспорт чарасының тиешле маршрут буенча йөк ташуны гамәлгә 

ашыра алмавы билгеләнү;  

5) гариза бирүченең түбәндәгеләргә рөхсәте булмау: 

тәртипнең 26 пунктында каралганча автомобиль юлының 

техник торышын бәяләү; 

законнарда билгеләнгән очракларда, автомобиль юлының 

техник торышын бәяләү нигезендә билгеләнгән автомобиль юлы 

белән кисешкән корылмаларны һәм инженерлык 

коммуникацияләрен төзекләндерү өчен махсус чаралар күрү;  

6) автомобиль юлларының техник торышын, аларны ныгытуны 

бәяләү гариза бирүче белән килешенү буенча башкарылган очракта, 

гариза бирүче андый эшләр өчен түләмәгән булу; 

7) автомобиль юлларын, аларның участокларын, шулай ук 

автомобиль юлы белән кисешкән корылмаларны һәм 

инженерлык коммуникацияләрен төзекләндерү буенча махсус 

чаралар күрү гариза бирүче белән килешенү буенча башкарылган 

очракта, гариза бирүче андый эшләр өчен түләмәгән булу;  
 

8) гариза бирүченең авыр йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы 

транспорт чарасы автомобиль юлларына китергән зыянны каплау 

чыгымнарын түләмәгән булуы; 

9) мөрәҗәгать итүченеӊ махсус рөхсәт биргән өчен дәүләт 

пошлинасы түләмәве (халыкара авыр йөк ташудан һәм (яки) зур 

габаритлы йөк ташудан тыш); 

10) махсус рөхсәт бирү вакытына гариза оригиналы һәм 

автопоезд схемасының булмавы, транспорт чарасыныӊ расланган 

теркәү документлары, әгәр гариза һәм документлар факсимиль 

элемтә кулланып вәкаләтле органга җибәрелә икән;  

11) документлар тулы күләмдә түгел, йә тапшырылган гаризада 

һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 
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мәгълүмат бар 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт 

пошлинасы яки башка түләү алу 

тәртибе, күләме һәм нигезләре  

Дәүләт пошлинасы күләме:  

автомобиль юлы буенча йөк ташучы транспорт чарасы 

хәрәкәтенә махсус рөхсәт биргән өчен (халыкара йөк ташуны 

гамәлгә ашыручы транспорт чарасыннан тыш): 

 куркыныч йөкләр - 800 сум; 

авыр йөк һәм (яки) зур габаритлы йөк - 1000 сум 

РФ СК 333.33 м. 111 өл. 

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми
 

 

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләрен алганда 

чиратның максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, чиратта 

көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең 

соравын теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт алу өчен 

кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз эченә алган 

мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 

булуы һәм сыйфат күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин булуы 

күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 
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Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр булмау 

белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул иткәндә 

һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә 

карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

консультация, документлар кабул итү һәм бирүне КФҮ белгече 

башкара  

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

(http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

(функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 

 

 

 



 

 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 
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- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган. 

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән сорау 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлег пункт белән билгеләнәторган процедуралар органга яки оешмага 

ведомствоара запрос кергән көннән биш көн эчендә гамәлгә ашырыла, әгәр 

ведомствоара сорауга җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль 

законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары белән билгеләнмәгән булса.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар яки баш тарту 

турында хәбәрнамә. 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече әзерли: 

гаризага теркәлә торган документларда булган мәгълүматларны тикшерү; 

әлеге регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерү. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече килештерүдән нигезле баш тарту проектын әзерләүне гамәлгә ашыра (алга 

таба-нигезле кире кагу). 
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Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек 

белгече: 

авыр йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне автомобиль белән йөртү өчен рөхсәт 

проектын әзерләү (алга таба-рөхсәт); 

рөхсәт проектын бүлек башлыгы белән килештерү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек башлыгына килештерүгә юнәлдерелгән рөхсәт 

яки нигезле баш тарту проекты.  

3.5.2. Бүлек башлыгы рөхсәт проектын яки мотивлаштырылган баш тарту 

проектын карый килештерә һәм Башкарма комитет Җитәкчесенә имза кукюга 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә имза салуга 

юнәлдерелгән килештерелгән рөхсәт яки нигезле баш тарту проекты. 

3.5.3. Башкарма комитет Җитәкчесе карар яисә нигезле баш тарту проектын 

раслый һәм бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән имзаланган рөхсәт яки нигезле 

баш тарту. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1.  Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында 

телефон һәм (яки) электрон почта аша хәбәр итә һәм гариза бирүчегә бирә, йә почта 

аша рөхсәт яки мотивацияләнгән кире кагу җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

проектны килештерү турында бәяләмә бирү - 15 минут эчендә, чират 

тәртибендә, мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

почта аша нигезләнгән баш тартуны җибәрү - әлеге регламентның 3.5.3 

пунктында каралган процедураны тәмамлаганнан соң бер көн эчендә. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) рөхсәт яки 

нигезле кире кагу 

3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.7.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.7.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.8. Техник хаталарны төзәтү 

3.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 
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гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.8.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш 
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булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр                                   

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 
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2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 
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5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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 Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 



 

Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 17 кушымта 

 

 

Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль 

юлларының торышы турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты  

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга 

автомобиль юлларының торышы турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль 

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

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

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

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2007 

елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ санлы Федераль закон (алга таба – 257-ФЗ санлы 

Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 12.11.2007, № 46, 

5553м.); 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан 

файдаланучыларга автомобиль юлларының торышы турында 

мәгълүмат бирү 

257-ФЗ санлы Федераль законныӊ 

13 м. 1 өл. 10 п. 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

1. Автомобиль юлларының торышы турында мәгълүмат 

бирү. 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар. 

257-ФЗ санлы Федераль закон 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Гариза бирү көнен дә кертеп, дүрт көннән артык түгел  

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

 

257-ФЗ санлы Федераль закон 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган 

документларны тапшыру таләп ителми  

257-ФЗ санлы Федераль закон 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

Килештерү таләп ителми  
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тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен, 

норматив хокукый актларда каралган 

очракларда алар белән килештерү таләп 

ителгән дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм аларның 

структур бүлекчәләре  исемлеге  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 

бирә торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) соралган юл буенча мәгълүматлар базасында 

белешмәләр булмау; 

2) җирле (муниципаль) автомобиль юлына кермәгән 

автомобиль юлы буенча мәгълүматлар соралган; 

3) документлар тулы күләмдә түгел, йә тапшырылган 

гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) 

дөрес булмаган мәгълүмат бар. 

 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

яки башка түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  
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кертеп   

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла.  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз 

эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
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игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара  

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



 

Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

4) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 
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- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.   

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.4.1. Бүлек белгече автомобиль юлы буенча мәгълүматлар булуны тикшерүне 

гамәлгә ашыра. 

Мәгълүматлар булмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту 

турында хат проектын әзерли (алга таба-баш тарту турында хат). 

Мәгълүматлар булган очракта, соралган мәгълүмат буенча автомобиль 

юлларының торышы турында белешмә әзерли (алга таба - белешмә). 

Әзерләнгән документ проектын (белешмә яки баш тарту турында хат) бүлек 

башлыгына килештерүгә җибәрә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлек башлыгына килештерүгә юнәлдерелгән 

документ проекты. 

3.4.2. Бүлек башлыгы документ проектын (баш тарту турында белешмә яки 

хат) килештерә һәм Башкарма комитет Җитәкчесенә имза куюга җибәрә. 

Процедураның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә кул куюга 

юнәлдерелгән документ проекты (белешмә яки баш тарту турында хат). 

3.4.3. Башкарма комитет Җитәкчесе документны (баш тарту турында белешмә 

яки хатны) имзалый һәм бүлеккә җибәрә. 

Әлеге регламентның 3.4.1-3.4.3 пунктчалары белән билгеләнә торган 

процедуралар әлеге регламентның 3.3.3 пунктчасында каралган процедуралар 

тәмамланганнан соң ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: имзаланган документ (белешмә яки баш тарту 

турында хат). 

3.5. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.5.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә проектны килештерү турында бәяләмә бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

проектны килештерү турында бәяләмә бирү - 15 минут эчендә, чират 
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тәртибендә, мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

почта аша нигезләнгән баш тартуны җибәрү - әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураны тәмамлаганнан соң бер көн эчендә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: проект турында бирелгән бәяләмә яки почта аша 

җибәрелгән нигезләнгән кире кагу. 

3.6. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.6.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.6.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.6.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3-3.4 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.7. Техник хаталарны төзәтү 

3.7.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.7.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.7.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 
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4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 
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һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр                                   

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 
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билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
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кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 18 кушымта 

 

 

Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган шәхси 

торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләрне 

башкаруны раслаучы документ бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты  
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла 

торган шәхси торак төзелеше (алга таба – ШТТ) объектын төзү (реконструкцияләү) 

буенча төп эшләрне башкаруны раслаучы документ бирү буенча муниципаль хезмәт 

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

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  
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4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

1994 елныӊ 30 ноябрендәге 51-ФЗ санлы Россия Федерациясе Гражданнар 

кодексы (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 05.12.1994, № 32, 3301 м.) 

(алга таба – РФ ГК); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

Россия Федерациясе Хөкүмәтенеӊ 2007 елныӊ 30 июлендәге «Ана (гаилә) 

капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган индивидуаль торак 

төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкаруны раслаучы 

документ бирү кагыйдәләрен раслау турында» 346 санлы карары (РФ Законнар 

җыентыгы, 22.08.2011, № 34, 4990 м.) (алга таба – 346 нчы карар);  

Россия Федерациясе Региональ үсеш министрлыгыныӊ 2011 елныӊ 17 

июнендәге «Индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (фундаментны монтажлау, 

диварларны һәм түбәне төзү) буенча төп эшләрне башкаруны яки индивидуаль 

торак төзелеше объектын реконструкцияләү эшләрен башкаруны (алар нигезендә 

реконструкцияләнә торган объектның гомуми мәйданы Россия Федерациясе торак 

законнары нигезендә билгеләнә торган торак урыны мәйданының исәпкә алу 

нормасына караганда ким булмаган күләмдә арта) раслаучы документ формасын 

раслау турында»  приказы  («Российская газета», № 165, 29.07.2011) (алга таба – 286 

нчы приказ); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 
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Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә 

ашырыла торган ШТТ объектын төзү (реконструкцияләү) 

буенча төп эшләр башкаруны раслаучы документ бирү 

 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Шәхси торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) 

буенча төп эшләрне тикшерүне таныклау акты.  

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Гариза теркәлгәннән соң 10 көннән артык түгел  

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  

1) гариза; 

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр мөрәҗәгать 

итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

4) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән хокук 

билгеләүче документларның күчермәләре. 

 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез 

милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем 

файдалана алырлык белешмәләр булган) (җир кишәрлегенә 

хокуклар турында); 

2) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә 
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хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез 

милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем 

файдалана алырлык белешмәләр булган) (бинага, төзелмәгә, 

корылмага хокуклар турында); 

3) төзелешкә рөхсәттә булган мәгълүматлар 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен, 

норматив хокукый актларда каралган 

очракларда алар белән килештерү таләп 

ителгән дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм аларның 

структур бүлекчәләре  исемлеге  

Килештерү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 

бирә торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) гариза бирүче тәкъдим иткән документларда нинди дә 

булса мәгълүматлар булмау яки дөрес булмаган мәгълүматлар 

булу; 

2) документлар тулы күләмдә түгел, йә тапшырылган 

гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) 

дөрес булмаган мәгълүмат бар; 

3) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

РФ ТК 
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органы ведомство карамагындагы оешманың муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат 

булмавы турында җавабы килү; 

4) индивидуаль торак төзелеше объектын төзү буенча төп 

эшләрне тикшерү барышында (нигезне монтажлау, 

диварларны һәм түбәләрне төзү), мондый эшләр тулы күләмдә 

үтәлмәгәнлеген билгеләү; 

5) шәхси торак төзелеше объектын реконструкцияләү 

эшләрен тикшерүне таныклау барышында мондый эшләр 

нәтиҗәсендә торак бинаның гомуми мәйданы артмый яисә 

Россия Федерациясе торак законнары нигезендә билгеләнә 

торган торак урыны мәйданының исәпкә алу нормасына 

караганда да кимрәккә арта дип билгеләү, Российской 

Федерации 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

яки башка түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла   
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торган биналарга таләпләр Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз 

эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара  

 

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 
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гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 



 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү;  

4) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен җибәрү. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 
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- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.   

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү  

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората: 

1) күчемсез милек бердәм дәүләт реестрыннан күчемсез милек объектына 

теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләрдән өземтә; 

2) төзелеш өчен рөхсәттә булган  мәгълүматларны. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән сорау 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә 

ашырыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (белешмәләр) 

буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 

калган тәэмин итүчеләр буенча - ведомствоара запрослар кергән көннән алып 

биш көн эчендә, әгәр ведомствоара сорауга җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка 

сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары 

һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында хәбәрнамә. 
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3.5 Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү  

3.5.1.  Бүлек белгече:  

билгеләнгән тәртиптә шәхси торак төзелеше объектын карауны ана (гаилә) 

капиталына дәүләт сертификаты алган зат яисә аның вәкиле катнашында оештыра. 

Тикшерү барышында объектның үлчәме һәм тикшерелүе гамәлгә ашырылырга 

мөмкин; 

тикшерү нәтиҗәләре буенча тикшерү актын төзи, аӊа гариза бирүче яки аның 

вәкиле кул куя. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүче кул куйган тикшерү акты. 

3.5.2. Тикшерү нәтиҗәләре буенча бүлек белгече тикшерү актын бирү яки 

бирүдән баш тарту турында карар кабул итә.  

Бирү турында карар кабул ителгән очракта, тикшерү актын Башкарма комитет 

Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) раслау өчен җибәрә. 

Бирүдән баш тарту турында карар кабул ителгән очракта: 

хат әзерли – тикшерү актын бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә; 

билгеләгән тәртиптә документ проектын килештерү процедурасын башкара; 

хат-хәбәрнамә проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) 

кул куюга җибәрә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза салуга юнәлдерелгән тикшерү акты яки хат-хәбәрнамә. 

3.5.3. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) тикшерү актын раслый 

һәм аны Башкарма комитет мөһере белән таныклый яки хат-хәбәрнамәгә кул куя. 

Имзаланган документлар бүлек белгеченә җибәрелә. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган акт яки баш тарту турында хат.  

3.5.4. Бүлек белгече: 

тикшерү актын яки баш тарту турында хатны терки; 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын 

файдаланып муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында, тикшерү актын яки 

хат-хәбәрнамә бирү датасын һәм вакытын хәбәр итә. 

3.5.1-3.5.4. пунктларындагы процедуралар ведомствоара запрослар кергән 

вакыттан алып ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) хәбәр итүе. 

3.5.5. Бүлек белгече гариза бирүчегә (аның вәкиленә) кул куйдырып тикшерү 

актын яки хат-хәбәрнамәне  бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

документ бирү – 15 минут эчендә, чират тәртибендә, мөрәҗәгать итүче килгән 

көнне; 

хат-хәбәрнамә җибәрү – почта аша - әлеге регламентныӊ 3.5.3 пунктчасында 

каралган процедура тәмамланганнан соң бер көн эчендә.  

Процедураларның нәтиҗәсе: бирелгән тикшерү акты яки муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту турында хат.   

3.6. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.6.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 
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урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.6.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.6.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.7. Техник хаталарны төзәтү 

3.7.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.7.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.7.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 
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органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр                                      

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 
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1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 
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5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 19 кушымта 

 
 

Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты  

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча төп 

эшләрне башкаруны раслаучы документ бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

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

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

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

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 

(1 өлеш), 5498 м.); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Төзелеш өчен рөхсәт формасы һәм 

объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт формасы турында» 2005 елның 24 

ноябрендәге 698 санлы карары (алга таба – 698 нче карар) (РФ Законнар җыентыгы, 

28.11.2005, № 48, 5047 м.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт 

алу өчен кирәкле документны билгеләү турында»2013 елның 1 мартындагы 175 

санлы карары (алга таба –175 нче карар) (РФ Законнар җыентыгы, 04.03.2013, № 9, 

968 м.); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 
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Федераль законның 2 маддәсе 2 пункты, 27.07.2010 ел). Гариза Башкарма комитет 

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү РФ ШтК 55 м.; 

131-ФЗ санлы Федераль законныӊ 14 

м. 20 п.; 

45-ЗРТ санлы ТР Законыныӊ 15 м. 

20 п. 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен 

тасвирлау  

Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат 

РФ ШтК 55 м. 1 п. 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы, гариза бирү көнен дә 

кертеп, 8 көн 

РФ ШтК 55 м. 5 п. 

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  

1) гариза 2 нөсхәдә; 

2) капиталь төзелеш объектына хокук билгеләүче 

документлар (төп нөсхәләр яки нотариуста расланган 

күчермәләре), әгәр аңа хокук күчемсез милеккә һәм аның белән 

алыш бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында 

теркәлмәгән икән; 

3) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш 

объектының урнашуын, җир кишәрлеге чикләрендә инженер-

техник тәэмин итү челтәрләренең урнашуын күрсәтә торган 

схема; 

4) капиталь төзелеш объектын кабул итү акты (төзелеш, 

реконструкция, капиталь ремонт килешү нигезендә гамәлгә 

ашырылган очракта); 

5) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш 

объектының техник регламентларның таләпләренә туры килүен 

раслый торган һәм төзелешне гамәлгә ашыручы зат тарафыннан 

имзаланган документ; 

РФ ШтК 55 м. 3 п. 
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6) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш 

объектының проект документациясе параметрларына туры 

килүен раслый торган һәм төзелешне гамәлгә ашыручы зат 

тарафыннан имзаланган документ, индивидуаль торак төзелеше 

объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау 

очракларыннан тыш; 

7) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш 

объектының техник шартларга туры килүен раслый торган һәм 

инженер-техник тәэмин итү челтәрләрен эксплуатацияләүне 

гамәлгә ашыручы оешмалар вәкилләре тарафыннан (булганда) 

имзаланган  документлар; 

8) объект хуҗасының куркыныч объектта авария 

нәтиҗәсендә зыян килгән өчен граждан җаваплылыгын 

мәҗбүри иминләштерү шартнамәсе төзүне раслый торган 

документ; 

9) күчемсез милек объектының техник планы; 

Документлар бер нөсхәдә бирелә 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле документларның 

тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез 

милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем 

файдалана алырлык белешмәләр булган) (җир кишәрлегенә 

хокуклар турында); 

2) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы; 

3) төзелешкә рөхсәттә булган мәгълүматлар; 

4) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш 

объектының техник регламентларның һәм проект 

документларының таләпләренә туры килүе турында Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеге органы бәяләмәсе (дәүләт төзелеш 

күзәтчелеген гамәлгә ашыру каралган очракта) 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

Килештерү таләп ителми  
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актларда каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  исемлеге  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек бирә 

торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1)  документлар тулы күләмдә түгел, йә тапшырылган 

гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) 

дөрес булмаган мәгълүмат бар; 

2) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы ведомство карамагындагы оешманың муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат 

булмавы турында җавабы килү; 

3) капиталь төзелеш объектының җир кишәрлегенең шәһәр 

төзелеше планы таләпләренә туры килмәве; 

4) капиталь төзелеш объектының төзелешкә рөхсәттәге 

таләпләргә туры килмәве; 

5) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш 

объектының проект документларының параметрларына туры 

килмәү. Әлеге нигез индивидуаль торак төзелеше объектларына 

карата кулланылмый; 

6) төзүченеӊ төзелешкә рөхсәт алган көннән соң ун көн 

эчендә планлаштырылган капиталь объектның мәйданы, 

биеклеге һәм катлыгы, инженерлык-техник тәэмин итү 

РФ ШтК 55 м. 6, 7 п. 
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челтәрләре турында мәгълүмат бирмәве, инженерлык 

эзләнүләре нәтиҗәләре һәм проект документлары күчермәләрен 

тапшырмавы  

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен 

алына торган дәүләт пошлинасы яки башка 

түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның максималь 

вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган 

биналарга таләпләр 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла. 

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт алу 

өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен үз 

эченә алган мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган 

 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 

сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 
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Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә 

карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү һәм бирүне 

КФҮ белгече башкара  

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) гариза бирүчеләргә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү; 

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү.  

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 
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- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.   

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

сораулар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората: 

1) күчемсез милек бердәм дәүләт реестрыннан күчемсез милек объектына 

теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләрдән өземтә; 

2) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы; 

3) төзелеш өчен рөхсәт; 

4) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының техник 

регламентларның һәм проект документларының таләпләренә туры килүе турында 

дәүләт төзелеш күзәтчелеге органы бәяләмәсе (дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә 

ашыру каралган очракта). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар өч эш көненнән дә артмаска 

тиеш. 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү  

3.5.1. Бүлек белгече, капиталь төзелеш объектын төзегәндә, 

реконструкцияләгәндә дәүләт төзелеш күзәтчелеге башкарылмаса, капиталь төзелеш 

объектын карап чыга. Объектның төзелешкә рөхсәттәге таләпләргә, капиталь 
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төзелеш объектын төзүгә, реконструкцияләүгә карата таләпләргә туры килүен, яки 

линияле объектны төзегәндә, үзгәртеп корганда территорияне планлаштыру 

проекты һәм территорияне межалау проекты, шулай ук җир кишәлегеннән рөхсәт 

ителгән файдалану таләпләренә, Россия Федерациясенең Җир һәм башка законнары 

нигезендә билгеләнгән чикләүләрргә, проект документлары таләпләренә, шул 

исәптән энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының 

кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин 

ителеше таләпләренә туры килүен тикшерү гамәлгә ашырыла, индивидуаль торак 

төзелеше объектын төзү, реконструкцияләү очракларыннан тыш. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң өч көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: карау акты. 

3.5.2. Бүлек белгече алынган документлар һәм карау актлары нигезендә: 

рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында карар кабул итә; 

рөхсәт проектын (рөхсәт бирү турында карар кабул ителгән очракта) яки 

рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат проектын (рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта) әзерли һәм рәсмиләштерә; 

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

рөхсәт проектын яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат проектын 

Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул куюга җибәрә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза салуга юнәлдерелгән проектлар. 

3.5.3. Башкарма комитет Җитәкчесе проектларны раслый һәм бүлеккә теркәү 

өчен җибәрә. 

3.5.2 һәм 3.5.3 пунктлары белән билгеләнә торган процедуралар запросларга 

җаваплар кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: теркәлү өчен җибәрелгән имзаланган рөхсәт яки 

дәлилләнгән баш тарту. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү  

3.6.1.  Бүлек белгече:  

теркәлү журналында рөхсәт бирү (рөхсәт бирүдән баш тарту турында) 

турында карарны терки; 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын 

файдаланып муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында, рәсмиләштерелгән 

рөхсәтне яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хатны бирү датасын һәм вакытын 

хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) хәбәр итүе. 

3.6.2. Бүлек белгече гариза бирүчегә (аның вәкиленә) кул куйдырып 

рәсмиләштерелгән рөхсәт яки сәбәпләрне күрсәтеп рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында хат бирә. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче килгән 

көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бирелгән рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында хат. 

3.7. Дубликат бирү  

3.7.1. Рөхсәтне югалткан (бозган) очракта, гариза бирүче үзе, ышанычлы зат 

яки КФҮ аша рөхсәт дубликатын бирү турында гариза тапшыра. 

Дубликат бирү турындагы электрон формадагы гариза бүлеккә электрон почта 

яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән 

тәртиптә башкарыла. 

3.7.2.  Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч дубликат бирү турында 

гариза кабул итә, гаризаны терки һәм теркәлгән  документлар белән бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.7.3. Бүлек белгече документларны карый һәм нигез булганда җирле үзидарә 

органы архивындагы икенче нөсхә нигезендә дубликат әзерли. Дубликатның өске уӊ 

почмагына «Дубликат»  штампы куела. Баш тарткан очракта баш тарту турында хат 

проектын әзерли. Әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерә.  

Мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын 

файдаланып  муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе турында, рәсмиләштерелгән 

рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат бирү датасын һәм вакытын хәбәр 

итә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

3.7.4. Бүлек белгече гариза бирүчегә (аның вәкиленә) рәсмиләштерелгән 

рөхсәтне яки баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

хатны кул куйдырып бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

рөхсәт яки баш тарту турында хат бирү – чират тәртибендә, 15 минут эчендә, 

мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

баш тарту турында почта аша хат җибәрү – әлеге регламентныӊ  3.9.3 

пунктчасында каралган процедура тәмамланганнан соң бер көн эчендә.   

Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат. 

3.8. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.8.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  
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3.8.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3-3.4 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.9. Техник хаталарны төзәтү 

3.9.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.9.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.9.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  
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Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 
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гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр                                      

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 
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1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 
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5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 20 кушымта 

 

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты  
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) җир эшләрен башкаруга ордер бирү буенч муниципаль хезмәт 

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

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 



2 

 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

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

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 

(1 өлеш), 5498 м.); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

«Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» 

Россия Федерациясе төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре (алга таба – СНиП 

2.07.01-89);  

«Халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналар һәм корылмаларга 

керү мөмкинлеге» Россия Федерациясе төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре (алга 

таба – СНиП 35-01-2001); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге төшенчәләр һәм кыскартулар кулланыла: 

ордерны бирү дигәндә җир һәм төзелеш эшләре башкаруга ордерны бирү, 

озайту һәм ябу, инженерлык челтәрләрен һәм коммуникацияләрен сузу һәм тышкы 

төзекләндерү элементларын бозуга бәйле эшләр аңлашыла; 

җир кишәрлеге – җир өслегенең чикләре федераль законнар нигезендә 

билгеләнгән бер өлеше; 
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җир һәм төзелеш эшләре – биналар, җир асты һәм җир өсте инженерлык 

челтәрләре, корылмалар, гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына бүлеп 

бирелгән полосалар чикләрендә юл катламнары, тышкы төзекләндерү элементларын 

бозуга бәйле башка күчемсез милек объектлары төзегәндә, реконструкцияләгәндә 

җир эшләрен (шул исәптән авария-торгызу) башкару; 

ордер – җир һәм төзелеш эшләрен башкаруга хокук бирүче документ;   

инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр – җир асты һәм җир өсте 

челтәрләре, ачык һәм ябык канализация трассалары, электр, җылылык, газ, су белән 

тәэмин итү, элемтә челтәрләре, электротранспорт, электротранспорт элемтә 

челтәрләре, шулай ук алардагы корылмалар. 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

.    

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

исеме  

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү РФ ШтК; 

РФ ҖК 

Кагыйдәләр 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-

туры күрсәтүче башкарма хакимият 

органы исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

БК турында нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

1. Җир эшләрен башкаруга ордер. 

2. Ордерда эшләр җитештерү срогын озайту турында 

билге. 

3. Ордерда җир эшләрен тәмамлау һәм төзекләндерү 

эшләрен башкару турында билге.  

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында 

карар. 

РФ ШтК; 

РФ ҖК 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

срогы  

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты (ордер бирү) гариза 

бирү көнен дә кертеп 13 көн. 

Ордерны яңадан рәсмиләштерү, гариза бирү көнен дә 

кертеп, җиде көн эчендә. 

Ордерны ябу, гариза бирү көнен дә кертеп, җиде көн 

эчендә. 

Инженерлык коммуникацияләренең авария-торгызу 

эшләре белән бәйле җир эшләрен бер көн эчендә башкаруга 

ордер бирү. 

Ордерны өч көн эчендә озайту турында билге 

 

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 

I. Ордер алу өчен тәкъдим ителә: 

1. Җир һәм төзелеш эшләре башкаруга, инженерлык 

челтәрләре һәм коммуникацияләре һәм тышкы 

төзекләндерү элементларын бозу белән бәйле эшләргә ордер 

алу өчен гариза. 

2. Ордерны рәсмиләштерү өчен шәхесне яки юридик зат 

вәкиленең вәкаләтләрен раслаучы документлар. 

РФ ШтК; 

РФ ҖК 

 



5 

 

нигезендә кирәкле документларның 

тулы исемлеге  

3. Заказчы, эш җитештерүче һәм төзекләндерүне торгызучы 

оешма исеменнән гариза биргән затның вәкаләтләрен 

раслый торган документ. 

4. Заказчы һәм төзелеш оешмасы җитәкчелеге тарафыннан 

расланган эшләрне җитештерү (төзелешнең дәвамлылыгы 

нормалары буенча) һәм бозылган юл катламын, яшел 

утыртмаларны һәм башка төзекләндерү элементларын 

тулысынча торгызу графигы.  

5. Инженерлык челтәрләре билгеләнгән топографик сурәт 

(М 1:500), инженерлык коммуникацияләре трассаларын 

карау буенча бәяләмә. 

6. Тирәнлеге 0,3 метрдан арткан очракта, объектларныӊ 

урнашу урыны (вакытлыча яки даими коймалар һәм 

киртәләр, төзелеш урманнарын һәм стационар 

каланчаларны, шәһәр инфраструктурасы элементлары, 

төрле материалларны, конструкцияләрне, җайланмаларны 

урнаштыру) билгеләнгән топографик сурәт. 

7. Ордер рәсмиләштерүне таләп итә торган эшләрне 

башкару өчен подряд килешүе күчермәсе, (эш подрядчы 

оешма көче белән башкарылганда), төзекләндерү эшләрен 

башкаруга (асфальт катламын торгызу) подряд килешүе 

күчермәсе. 

8. Торгызылган юл катламының сыйфатын контрольдә тоту 

буенча эшләр башкаруга махсус лаборатория белән төзелгән 

килешү, яшерен эшләр актының күчермәсе (әгәр эшләр 

машиналар йөрү өлешендә барса). 

9. Махсус (проект) оешма тарафыннан эшләнгән һәм Россия 

Эчке эшләр министрлыгының Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт 

инспекциясе бүлеге белән килештерелгән транспорт 

чаралары һәм җәяүлеләр юл хәрәкәтен оештыру схемасы 

(алга таба – Россия ЭЭМ идарәсенеӊ ЮХИДИ  бүлеге). 

10. Билгеле бер эш төренә (төрләренә) инженерлык 

эзләнүләр, проект документларын әзерләү, капиталь 

төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь 
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ремонтлау буенча рөхсәт күчермәсе. 

11. Төзекләндерү объектын биш ел дәвамында кабат 

торгызу өчен гарантия йөкләмәсе. 

12. Объектта юридик затны тәкъдим итү хокукы белән 

җаваплы зат (прораб) билгеләү турында приказ. 

13. Объектта төзекләндерү өчен җаваплы зат билгеләү 

турында приказ. 

14. Территорияне төзекләндерү турында килешү күчермәсе 

(әгәр төзекләндерү эшләр башкаручы тарафыннан 

башкарылмаса). 

15. Шәһәрнең тарихи өлешендә эшләр башкарганда - заказ 

бирүчедән подрядчы оешмада эшләрне билгеләнгән вакытта 

тәмамларга мөмкинлек бирү өчен төзелеш материаллары 

булу турында гарантия хаты.  

II. Инженерлык коммуникацияләренең авария-торгызу 

ремонты белән бәйле җир эшләре башкаруга ордерны 

рәсмиләштерү өчен тәкъдим ителә: 

- эшләр башкаруныӊ тулы географик адресы белән, авария-

торгызу эшләрен башкарган өчен җаваплы башкаручыны, 

эшләрне башкару срокларын күрсәтеп  җитәкче имзалаган 

ордер алу турында хат. 

Оешма авария турында телефонограмма (факсограмма) 

җибәрү белән бер үк вакытта, бер тәүлек эчендә авария 

хәлендәге эшләр башкаруга ордер рәсмиләштерергә тиеш. 

Кичке һәм төнге вакытта, ял һәм бәйрәм көннәрендә авария 

хәлендәге эшләрне башкару ордерны якындагы эш көнендә 

рәсмиләштерү шарты белән рөхсәт ителә; 

- инженерлык челтәрләре билгеләнгән һәм 

коммуникацияләрнең зыян күргән урыннарын күрсәтеп 

Генераль план күчермәсе (М 1:500); 

- инженерлык коммуникацияләренең зыян килү урыннарын 

билгеләү турында махсуслаштырылган лаборатория 

бәяләмәсенең күчермәсе; 

- торгызылган юл катламының сыйфатын контрольдә тоту 
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буенча эшләр башкаруга махсус лаборатория белән төзелгән 

килешү, яшерен эшләр актының күчермәсе (әгәр эшләр 

машиналар йөрү өлешендә, тротуарда барса); 

- челтәрләрне чикләү акты (баланста тотучы акты), әгәр 

оешма челтәр компаниясе булмаса; 

- төзекләндерү объектын биш ел дәвамында кабат торгызу 

өчен гарантия йөкләмәсе; 

- махсус (проект) оешма тарафыннан эшләнгән һәм Россия 

Эчке эшләр министрлыгының Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт 

инспекциясе бүлеге белән килештерелгән транспорт 

чаралары һәм җәяүлеләр юл хәрәкәтен оештыру схемасы; 

- ордерны рәсмиләштерү хокукына ышанычнамә. 

III. Ордерны озайту өчен тәкъдим ителә: 

- электән бирелгән ордерныӊ оригиналы; 

- яңа чорга эш графигы; 

- башкарылган һәм төгәлләнмәгән эш күләмен күрсәтеп 

үткәрелә торган эшләргә эш сызымы; 

- Россия Эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ идарәсе 

белән кабат килештерү турында документ (асфальт 

катламын бозганда һәм юл йөрү өлешен һәм тротуарны 

япканда). 

Элек тапшырылган документларның гамәлдә булу срогы 

чыккан очракта (ышаныч кәгазе, подряд килешүе һ.б.) 

мөрәҗәгать итүче аларны ордерны озайтканда озайтырга 

һәм күрсәтергә тиеш. 

IV. Ордерны ябу өчен тәкъдим ителә: 

- ирекле формада гариза. Гариза эшләр башкаруга өч көн 

кала бирелә; 

- ордерныӊ оригиналы; 

- торгызылган юл катламының сыйфатын контрольдә тоту 

буенча эшләр башкаруга махсус лаборатория белән төзелгән 

килешү, яшерен эшләр актының күчермәсе (әгәр эшләр 

машиналар йөрү өлешендә, тротуарда барса);  

- казу эшләре белән бәйле рәвештә җимерелгән 
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төзекләндерү элементларын һәм юлларны торгызу буенча 

эшләрне арадаш кабул итү акты; 

- тышкы төзекләндерү элементларын бозуга бәйле 

эшләрне һәм төзекләндерү эшләрен кабул итү акты. Әлеге 

актка заказчы, подрядчы, Россия Эчке эшләр 

министрлыгының ЮХИДИ идарәсе, комитет вәкилләре кул 

куя 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза 

бирүче тәкъдим итәргә хокуклы 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

норматив хокукый актлар нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш бирешләргә 

хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез 

милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем 

файдалана алырлык белешмәләр булган).  

2) төзелешкә рөхсәттә булган мәгълүматлар 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен, 

норматив хокукый актларда каралган 

очракларда алар белән килештерү 

таләп ителгән дәүләт органнары, 

җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  

исемлеге  

Җир асты инженер коммуникацияләре, корылмалар, 

шулай ук җир кишәрлекләре хуҗалары булган кызыксынган 

оешмалар белән килештерү  

 

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең тулы 

исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 

2.5 пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 

бирә торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 
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2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

    Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

Ордер бирү 

1)  документлар тулы күләмдә түгел, йә тапшырылган 

гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) 

дөрес булмаган мәгълүмат бар; 

2) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, 

ведомствоара запроска дәүләт хакимияте органының, җирле 

үзидарә органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле 

үзидарә органы ведомство карамагындагы оешманың 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм 

(яки) мәгълүмат булмавы турында җавабы килү; 

3) элегрәк алынган ордер буенча җир эшләре 

үткәргәннән соң бозылган төзекләндерүне торгызу буенча 

йөкләмәләрне үтәмәү. 

Җир кишәрлеге дәүләт (муниципаль) милегенә керми. 

Ордерны ябу. 

Эшләрне тәмамлаганнан соң бозылган төзекләндерүне 

кире кайтармау 

 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

яки башка түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  
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2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 

15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең 

соравын теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

Кәгазьдә гариза бүлеккә тапшырыла  

Әлеге урын өстәл һәм урындыклар, муниципаль хезмәт 

алу өчен кирәкле документларны, гариза тутыру үрнәкләрен 

үз эченә алган мәгълүмати стендлар белән 

җиһазландырылган 

Кагыйдәләр 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм 

сыйфат күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт 

күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүмат булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
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хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль 

хезмәт күрсәткәндә консультация, документлар кабул итү 

һәм бирүне КФҮ белгече башкара  

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет кабул итү 

бүлмәсе аша яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында гаризаны электрон формада бирү каралган булса, 

гариза Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша 

(http:/ www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) гариза бирүчеләргә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү; 

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү.  

 

Ордер бирү 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  
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Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган.   

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

электрон формада түбәндәгеләрне сората: 

1) күчемсез милек бердәм дәүләт реестрыннан күчемсез милек объектына 

теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләрдән өземтә; 

2) төзелешкә рөхсәттәге белешмәләрне. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

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

Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә 

ашырыла: 

Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (белешмәләр) 

буенча өч эш көненнән дә артмаска тиеш; 

калган тәэмин итүчеләр буенча-ведомствоара запрослар кергән көннән алып 

биш көн эчендә, әгәр ведомствоара сорауга җавап әзерләүнең һәм җибәрүнең башка 

сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары 
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һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече:  

гаризага теркәлгән документлардагы мәгълүматларны тикшерә; 

әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече килештерүдән нигезле баш тарту проектын әзерләүне гамәлгә ашыра (алга 

таба-нигезле кире кагу). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек 

белгече: 

җир асты инженерлык коммуникацияләре, корылмалар, шулай ук җир 

кишәрлекләре хуҗасы булган кызыксынучы оешмалар белән килештерә; 

бүлек башлыгына җир эшләрен башкаруга  ордерны кул кую өчен   тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар 

кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки бүлек башлыгына кул 

куюга бирелгән җир эшләрен башкаруга ордер. 

3.5.2. Бүлек башлыгы җир эшләрен башкаруга ордерны рәсмиләштерә һәм 

кызыксынган оешмалар белән килештерә яки дәлилләнгән баш тартуга кул куя һәм 

бүлек белгеченә җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң дүрт көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки җир эшләре 

башкаруга ордер. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә рәсмиләштерелгән ордер бирә яки почта аша дәлилләнгән 

кире кагуны җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү – 15 минут эчендә, чират тәртибендә, 

мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

дәлилләнгән кире кагуны почта аша җибәрү – кул куелган көнне. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җир эшләрен башкаруга бирелгән ордер яки 

почта аша җибәрелгән кире кагу. 

 

Ордерны яңадан рәсмиләштерү 

3.7. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.7.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  
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Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.8. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.8. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.8.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.8.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган  

3.8.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.9. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.9.1. Бүлек белгече:  

гаризага теркәлгән документлардагы мәгълүматларны тикшерә; 

әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече килештерүдән нигезле баш тарту проектын әзерләүне гамәлгә ашыра (алга 

таба - нигезле кире кагу). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек 

белгече: 

җир асты инженерлык коммуникацияләре, корылмалар, шулай ук җир 

кишәрлекләре хуҗасы булган кызыксынучы оешмалар белән килештерә; 

бүлек башлыгына җир эшләрен башкаруга  ордерны кул кую өчен   тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар 

кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки бүлек башлыгына кул 

куюга бирелгән җир эшләрен башкаруга ордер. 

3.5.2. Бүлек башлыгы җир эшләрен башкаруга ордерны рәсмиләштерә һәм 

кызыксынган оешмалар белән килештерә яки дәлилләнгән баш тартуга кул куя һәм 

бүөлек белгеченә җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң дүрт көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки җир эшләрен 

башкаруга ордер. 

3.10. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.10.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә рәсмиләштерелгән ордер бирә яки почта аша дәлилләнгән 

кире кагуны җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү – 15 минут эчендә, чират тәртибендә, 

мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

дәлилләнгән кире кагуны почта аша җибәрү – кул куелган көнне. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: җир эшләре башкаруга бирелгән ордер яки почта 

аша җибәрелгән кире кагу. 

 

Ордерны ябу 

3.11. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.11.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.12. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.12.1. Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә 

бүлеккә документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.12.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- гаризаны Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар булу турында хәбәр 

итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

гаризаны һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  
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Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза Башкарма комитет 

Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза бирүчегә кире 

кайтарылган  

3.12.3. Башкарма комитет Җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.13. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү 

3.13.1. Бүлек белгече:  

гаризага теркәлгән документлардагы мәгълүматларны тикшерә; 

әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече килештерүдән нигезле баш тарту проектын әзерләүне гамәлгә ашыра (алга 

таба-нигезле кире кагу). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек 

белгече: 

җир асты инженерлык коммуникацияләре, корылмалар, шулай ук җир 

кишәрлекләре хуҗасы булган кызыксынучы оешмалар белән килештерә; 

бүлек башлыгына җир эшләрен башкаруга  ордерны кул кую өчен   тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар запросларга җаваплар 

кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки бүлек башлыгына кул 

куюга бирелгән җир эшләрен башкаруга ордер. 

3.13.2. Бүлек башлыгы җир эшләрен башкаруга ордерны рәсмиләштерә һәм 

кызыксынган оешмалар белән килештерә яки дәлилләнгән баш тартуга кул куя һәм 

бүөлек белгеченә җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң дүрт көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәлилләнгән баш тарту яки җир эшләрен 

башкаруга ордер. 

3.14. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.14.1. Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә һәм гариза бирүчегә рәсмиләштерелгән ордер бирә яки почта аша дәлилләнгән 

кире кагуны җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла: 

Җир эшләрен башкаруга ордер бирү – 15 минут эчендә, чират тәртибендә, 

мөрәҗәгать итүче килгән көнне; 

дәлилләнгән кире кагуны почта аша  җибәрү – кул куелган көнне. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җир эшләре башкаруга бирелгән ордер яки почта 

аша җибәрелгән кире кагу. 

3.15. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 
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3.15.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.15.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.15.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3-3.13 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.16. Техник хаталарны төзәтү 

3.16.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.16.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.16.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 
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муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр                                   

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 
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1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 
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5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 

 



Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 
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Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 21 кушымта 

 

 

Төзелгән яки үзгәртеп корылган шәхси торак төзелеше объектыныӊ яки бакча 

йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон таләпләренә туры 

килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) Төзелгән яки үзгәртеп корылган шәхси торак төзелеше 

объектыныӊ яки бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон 

таләпләренә туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба – муниципаль хезмәт) стандартын һәм 

тәртибен билгели.  

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 
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аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

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

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 

(1 өлеш), 5498 м.); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Төзелеш өчен рөхсәт формасы һәм 

объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт формасы турында» 2005 елның 24 

ноябрендәге 698 санлы карары (алга таба – 698 нче карар) (РФ Законнар җыентыгы, 

28.11.2005, № 48, 5047 м.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт 

алу өчен кирәкле документны билгеләү турында»2013 елның 1 мартындагы 175 

санлы карары (алга таба –175 нче карар) (РФ Законнар җыентыгы, 04.03.2013, № 9, 

968 м.); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 
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Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтүне сорау аңлашыла (210-ФЗ санлы 

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

карары белән расланган үрнәк яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Төзелгән яки үзгәртеп корылган шәхси торак төзелеше 

объектыныӊ яки бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге 

турындагы закон таләпләренә туры килүе (туры килмәве) 

турында хәбәрнамә җибәрү (алга таба –  туры килү (туры 

килмәү) турында хәбәрнамә) 

РФ ШтК 55 м. 19 өл. 5 п. 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

исеме  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

Туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә. 

Хәбәрнамәне карамыйча кире кайтару 

РФ ШтК 55 м. 19 өл. 5 п. 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә җибәрү – хәбәр 

итү көнен дә кертеп, җиде көн эчендә 

Төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамәне карап тикшермичә 

кире кайтару – өч көн эчендә 

РФ ШтК 55 м. 19 өл.  

 

РФ ШтК 55 м. 17 өл. 

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  

Төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамә 

Хәбәрнамәгә теркәлә: 

1) планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә төзүченең 

вәкиле тарафыннан җибәрелгән булса, төзүче вәкиленең 

вәкаләтләрен раслый торган документ; 

2) әгәр төзүче чит ил юридик заты булса,  чит ил дәүләте 

законнары нигезендә юридик затны дәүләт теркәве турында 

документларныӊ таныкланган рус теленә тәрҗемәсе; 

3) шәхси торак төзелеше объектыныӊ яки бакча йортының 

техник планы; 

4) җир кишәрлеге хокукына ия булучылар арасында төзелгән 

гомуми өлешле милек хокукында аларның өлешен билгеләү 

турында килешү, әгәр төзелгән яки реконструкцияләнгән 

шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты җир 

кишәрлеге аренда хокукында гомуми өлешле милек 

РФ ШтК 55 м. 16 өл.  
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хокукында ике һәм аннан да күбрәк гражданныкы булса. 

Хәбәрнамә кәгазьдә шәхси мөрәҗәгать аша тапшырылырга 

мөмкин, шул исәптән күпфункцияле үзәк аша йә почта аша, 

яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы 

аша җибәрелә 

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган документларны 

тапшыру таләп ителми 

 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

актларда каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  исемлеге  

Килештерү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге  

1) РФ ШтК 55 маддәсе 16 өлеше беренче абзацында каралган 

мәгълүматныӊ төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамәдә 

булмавы; 

2) төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамәгә теркәлергә 

тиешле документларныӊ булмавы; 

3) РФ ШтК 55 маддәсе 16 өлеше 1-3 өлешләрендә каралган 

документларныӊ булмавы; 

4) әгәр төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамә 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәр кергән көннән соң 

ун ел узгач килсә яки планлаштырылган төзелеш турында 

хәбәр җибәрелмәгән булса (шул исәптән РФ ШтК 51.1 

маддәсе 6 өлеше нигезендә төзүчегә кире кайтарылса)  

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган   
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нигезләрнең тулы исемлеге  

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен 

алына торган дәүләт пошлинасы яки 

башка түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре  

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, чиратта 

көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. 

Ял (бәйрәм) көнендә электрон формада кергән запрос ял 

(бәйрәм) көненнән соӊ килүче эш көнендә теркәлә  

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм 

янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган, 

документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, 

мәгълүмати стендлар булган биналарда башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (уңайлы керү- 

чыгу һәм хәрәкәт итү). Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе 

турында визуаль, текст һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 

бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән 

инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып 

урнаштырыла 

Кагыйдәләр  

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 
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урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

консультация, документлар кабул итү һәм бирүне КФҮ 

белгече башкара  

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) гариза бирүчеләргә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү; 

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү.  

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.  

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы аша рөхсәт бирү турында гариза бирә.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне кабул итү 

һәм теркәү; 
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- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- хәбәрнамәне Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә хәбәрнамәне теркәү өчен каршылыклар булу турында 

хәбәр итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире 

кайтара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

хәбәрнамәне һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

хәбәрнамәне кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм документларны 

кергәннән соң бер эш көне эчендә карамыйча кире кайтару. 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән хәбәрнамә Башкарма 

комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки хәбәрнамә гариза бирүчегә 

кире кайтарылган.   

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе хәбәрнамәне карый, башкаручыны 

билгели һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура хәбәрнамә теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Капиталь төзелеш объектын тикшерү һәм карау 

3.4.1. Бүлек белгече: 

Төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән параметрларныӊ 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә керү датасына җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән чик параметрларына, территорияне 

планлаштыру буенча документларга һәм капиталь төзелеш объектлары 

параметрларыныӊ мәҗбүри таләпләренә туры килүен тикшерә; 

шәхси торак объекты яки бакча йортын карау юлы белән тышкы күренешенеӊ 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәгә кушымта булып торган әлеге 

объектның яисә йортның тышкы күренешенә туры килүен тикшерә; 

шәхси торак объекты яки бакча йортыныӊ рөхсәт ителгән файдалану төренеӊ 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән рөхсәт ителгән 

файдалану төренә туры килүен тикшерә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза кергән вакыттан өч көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: шәхси торак төзелеше объектын яки бакча йортын 

карау. 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече тикшерү һәм тикшерү нәтиҗәләре нигезендә ярашлылык 

(туры килмәү) турында хәбәрнамә проектын әзерли. 

Документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул 

куюга җибәрә.  
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Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура бәяләмә кергән көннән алып ике 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза салуга юнәлдерелгән проект. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитәкчесе документ проектына кул куя һәм бүлек 

белгеченә җибәрә. 

3.5.2 һәм 3.5.3 пунктлары белән билгеләнә торган процедуралар запросларга 

җаваплар кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: теркәлү өчен җибәрелгән имзаланган рөхсәт яки 

дәлилләнгән баш тарту. 

  Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура карар проекты кергән вакыттан 

алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: имзаланган һәм бүлеккә җибәрелгән документ. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече: 

ярашлылык (туры килмәү) турында хәбәрнамә терки; 

төзүчегә ярашлылык (туры килмәү) турында хәбәрнамә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә җибәрелгән муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсе. 

3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.7.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.7.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.8. Техник хаталарны төзәтү 

3.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.8.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 
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буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр                                      

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 
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5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 



14 

 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 



 

Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 



Татарстан Републикасы Тукай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 9 

февралендәге 327 санлы 

карарына 22 кушымта 

 
 

Төзелеш планлаштыру турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак 

төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларыныӊ билгеләнгән 

параметрларга туры килүе (туры килмәве) һәм җир кишәрлегендә  шәхси 

торак төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мөмкинлеге булу 

(булмау) турында  хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – регламент) төзелеш планлаштыру турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси 

торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларыныӊ билгеләнгән 

параметрларга туры килүе (туры килмәве) һәм җир кишәрлегендә  шәхси торак 

төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мөмкинлеге булу (булмау) 

турында  хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба – 

муниципаль хезмәт) стандартын һәм тәртибен билгели.   

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

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы  

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

Муниципаль хезмәтне үтәүче – Башкарма комитетның төзелеш, архитектура 

һәм халык яшәешен тәэмин итү бүлеге (алга таба – бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр 

Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Бүлекнеӊ урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса 

Җәлил проспекты, 46 йорт. 

Башкарма комитетның эш графигы:  

дүшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре.  

Ял һәм аш вакыты эчке эш тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә өчен телефон:  (8552) 70-15-13.  

Керү шәхесне таныклаучы документлар буенча. 

1.3.2. Муниципаль районныӊ «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайт адресы: http:// 

www.tukay.tatar.ru.  

1.3.3. Муниципаль хезмәт турында мәгълүматны түбәндәгечә алырга мөмкин:  

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет бүлмәләрендә 

урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 
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алган мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәрендә муниципаль районныӊ рәсми сайты аша (http:// 

www. tukay.tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

аша (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлектә): 

телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша; 

язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә – 

почта аша кәгазьдә, электрон почта аша электрон рәвештә. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр 

белән эшләү өчен Башкарма комитет бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

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

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

2004 елныӊ 29 декабрендәге 190-ФЗ санлы Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексы (алга таба – РФ ШтК) (РФ Законнар җыентыгы, 25.12.2006, № 52 

(1 өлеш), 5498 м.); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

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

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

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Төзелеш өчен рөхсәт формасы һәм 

объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт формасы турында» 2005 елның 24 

ноябрендәге 698 санлы карары (алга таба – 698 нче карар) (РФ Законнар җыентыгы, 

28.11.2005, № 48, 5047 м.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт 

алу өчен кирәкле документны билгеләү турында»2013 елның 1 мартындагы 175 

санлы карары (алга таба –175 нче карар) (РФ Законнар җыентыгы, 04.03.2013, № 9, 

968 м.); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елныӊ 28 

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

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

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2012 елныӊ 20 июнендәге 13/1 санлы 

карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

уставы (алга таба – устав); 

Тукай муниципаль районы Советыныӊ 2005 елныӊ 22 декабрендәге 4/14 санлы 

карары белән расланган Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында нигезләмә); 
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Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2011 елныӊ 1 мартындагы 8 санлы боерыгы 

белән расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба – бүлек турында нигезләмә); 

Башкарма комитет Җитәкчесенеӊ 2008 елныӊ 17 мартындагы 343 санлы 

боерыгы белән расланган Башкарма комитетныӊ эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре  

(алга таба – кагыйдәләр). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

- гариза бирүче – идарәгә телдән, язма яки электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында запрос белән мөрәҗәгать итүче физик яки юридик зат 

(дәүләт органнарыннан һәм аларның территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары органнарыннан һәм аларның территориаль органнарыннан, җирле 

үзидарә органнарыннан тыш) йә аларның вәкаләтле вәкилләре; 

- төзүче – аның карамагында булган җир кишәрлегендә капиталь төзелеш 

объектларын төзүне, реконструкцияләүне, капиталь ремонтлауны, шулай ук 

инженерлык эзләнүләрен гамәлгә ашыручы, әлеге объектларны төзү, 

реконструкцияләү, капиталь ремонтлау өчен проект документларын әзерләүче 

физик яки юридик зат.  

техник заказчы –төзүче исеменнән капиталь төзелеш объектларын төзү, 

реконструкцияләү, капиталь ремонтлау турында, проект документларын әзерләү, 

инженерлык эзләнүләрен башкару турында килешүләр төзергә вәкаләтле 

профессиональ нигездә эшләүче физик зат яки юридик зат, алар күрсәтелгән эш 

төрләрен башкаруга биремнәр әзерлиләр, материаллар һәм документлар 

тапшыралар, проект документациясен раслыйлар, капиталь төзелеш объектын 

файдалануга тапшыруга рөхсәт алу өчен кирәкле документларга кул куялар, башка 

функцияләрне гамәлгә ашыралар. Төзүче техник заказчы функцияләрен мөстәкыйль 

рәвештә гамәлгә ашырырга хокуклы; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәгенең читтән 

торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан 

Республикасы муниципаль районыныӊ (шәһәр округыныӊ) шәһәр яки авыл 

җирлегендә төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле 

үзәгенеӊ территориаль аерымланган структур бүлекчәсе);  

техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән,  

муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документларга кертелгән мәгълүматларныӊ 

документлардагы мәгълүматларга туры килмәгән хата (ялгыш язу, грамматик яки 

арифметик хата). 

Әлеге регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза дигәндә 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә аңлашыла.  
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләп исеме  

Стандартка таләпләр эчтәлеге Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме  Төзелеш планлаштыру турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты 

параметрларыныӊ билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм 

җир кишәрлегендә  шәхси торак төзелеше объектын яки бакча 

йортын урнаштыру мөмкинлеге булу (булмау) турында  

хәбәрнамә җибәрү (алга таба –  туры килү (туры килмәү) 

турында хәбәрнамә)  

РФ ШтК 51.1 м. 1 өл. 

2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

исеме  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты  

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсен тасвирлау  

     Туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә. 

Хәбәрнамәне карамыйча кире кайтару 

РФ ШтК 51.1 м. 7, 8 өл. 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы  Туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә җибәрү – 

хәбәр итү көнен дә кертеп, җиде көн эчендә; 

Федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек 

территориясе чикләрендә индивидуаль торак төзелеше 

объекты яки бакча йортыныӊ типлаштырылган архитектура 

документлары нигезендә параметрларга туры килүе (туры 

килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү – хәбәр итү көнен дә 

кертеп, җиде көн;  

Төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамәне карап 

тикшермичә кире кайтару – өч көн эчендә  

РФ ШтК 51.1 м. 7 өл. 

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  

Индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзү 

яки реконструкцияләү максатларында төзүче җибәрә: 

Түбәндәге мәгълүматларны үз эченә алган 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне: 

1) төзүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган 

очракта), яшәү урыны, шәхесне раслаучы документ 

реквизитлары (физик зат өчен); 

2) төзүченең атамасы һәм урнашу урыны (юридик зат 

РФ ШтК 51.1 м. 1, 3 өл. 
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өчен), шулай ук юридик затның бердәм дәүләт реестрында 

дәүләт теркәү номеры һәм салым түләүченең идентификация 

номеры, чит ил юридик заты мөрәҗәгать итүче булудан тыш; 

3) җир кишәрлегенеӊ кадастр номеры (булганда), җир 

кишәрлегенең адресы яки тасвирламасы; 

4) төзүченең җир кишәрлегенә хокукы турында 

мәгълүматлар, шулай ук җир кишәрлегенә башка затларның 

хокуклары турында мәгълүматлар (мондый затлар булганда); 

5) җир кишәрлеген һәм капиталь төзелеш объектын 

(индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты) 

рөхсәт ителгән куллану төре турында мәгълүматлар; 

6) индивидуаль торак төзелеше яки бакча йорты 

объектының планлаштырылган параметрлары турында 

мәгълүматлар, шул исәптән җир кишәрлеге чикләреннән чыгу 

турында; 

7) шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты 

мөстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлүгә 

билгеләнмәгәнлеге турында мәгълүмат; 

8) төзүче белән элемтә өчен почта адресы һәм (яки) 

электрон почта адресы. 

Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәгә 

теркәлә: 

1) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар, әгәр  

хокуклар бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында 

теркәлмәгән очракта; 

2) планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә 

төзүченең вәкиле тарафыннан җибәрелгән булса,  төзүче 

вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ; 

3) әгәр төзүче чит ил юридик заты булса,  чит ил дәүләте 

законнары нигезендә юридик затны дәүләт теркәве турында 

документларныӊ таныкланган рус теленә тәрҗемәсе;  

4) әгәр шәхси торак төзелеше объектын яки бакча 

йортын төзү яки реконструкцияләү федераль яисә региональ 

әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә 
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планлаштырылган очракта, индивидуаль торак яки бакча 

йорты объектының тышкы ягы тасвирламасы, ШтК 51.1 

маддәсе 5 өлешендә каралган очраклардан тыш. Тасвирлама 

үз эченә текст формасында һәм график тасвирламаны үз эченә 

ала. Текст формасындагы тасвирлама индивидуаль торак 

төзелеше яки бакча йорты объекты параметрларына 

күрсәтмәләрне, аларның тышкы ягыныӊ төсен, төзелеш 

материалларын, шулай ук шәһәр төзелеше регламенты белән 

билгеләнгән таләпләр нигезендә башка характеристикалар 

тасвирламасын үз эченә ала. График тасвирлама индивидуаль 

торак төзелеше объектының яки бакча йортының тышкы 

кыяфәтен, шул исәптән фасад һәм конфигурациясен үз эченә 

ала. 

Федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек 

территориясе чикләрендә индивидуаль торак төзелеше 

объектын яки бакча йортын төзү яки реконструкцияләү 

максатында типлаштырылган архитектура документлары 

нигезендә төзүче җибәрә:  

1. планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә,  

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә  

типлаштырылган архитектура документы күрсәтелә. Бу 

очракта индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча 

йортының тышкы кыяфәтен тасвирлауны теркәү таләп 

ителми. 

Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәгә 

теркәлә:  

1) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар, әгәр  

хокуклар бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында 

теркәлмәгән очракта; 

2) планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә 

төзүченең вәкиле тарафыннан җибәрелгән булса,  төзүче 

вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ; 

3) әгәр төзүче чит ил юридик заты булса,  чит ил дәүләте 

законнары нигезендә юридик затны дәүләт теркәве турында 
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документларныӊ таныкланган рус теленә тәрҗемәсе. 

Федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек 

территориясе чикләрендә индивидуаль торак төзелеше 

объектын яки бакча йортын төзү яки реконструкцияләү 

максатында төзүче җибәрә:  

1. планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә. 

Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәгә 

теркәлә:  

1) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар, әгәр  

хокуклар бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында 

теркәлмәгән очракта; 

2) планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә 

төзүченең вәкиле тарафыннан җибәрелгән булса,  төзүче 

вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ; 

3) әгәр төзүче чит ил юридик заты булса,  чит ил дәүләте 

законнары нигезендә юридик затны дәүләт теркәве турында 

документларныӊ таныкланган рус теленә тәрҗемәсе; 

4) әгәр шәхси торак төзелеше объектын яки бакча 

йортын төзү яки реконструкцияләү федераль яисә региональ 

әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә 

планлаштырылган очракта, индивидуаль торак яки бакча 

йорты объектының тышкы ягы тасвирламасы. 

Планлаштырылган төзелеш яисә реконструкция 

параметрларын үзгәртү максатында төзүче җибәрә: 

1.  параметрларны үзгәртү турында хәбәрнамә.  

Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәгә 

теркәлә: 

1) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар, әгәр  

хокуклар бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында 

теркәлмәгән очракта; 

2) планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә 

төзүченең вәкиле тарафыннан җибәрелгән булса,  төзүче 

вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ; 

3) әгәр төзүче чит ил юридик заты булса,  чит ил дәүләте 
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законнары нигезендә юридик затны дәүләт теркәве турында 

документларныӊ таныкланган рус теленә тәрҗемәсе; 

4) әгәр шәхси торак төзелеше объектын яки бакча 

йортын төзү яки реконструкцияләү федераль яисә региональ 

әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә 

планлаштырылган очракта, индивидуаль торак яки бакча 

йорты объектының тышкы ягы тасвирламасы. 

Хәбәрнамә кәгазьдә шәхси мөрәҗәгать аша 

тапшырылырга мөмкин, шул исәптән күпфункцияле үзәк аша 

йә почта аша, яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең 

бердәм порталы аша җибәрелә  

2.6 Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар 

карамагында булган һәм гариза бирүче 

тәкъдим итәргә хокуклы муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле 

документларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 

(күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар турында 

һәркем файдалана ала торган мәгълүматларны үз эченә алган). 

Федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек 

территориясе чикләрендә объектны төзү турында хәбәрнамә 

кергән очракта: 

күрсәтелгән тасвирламаның тышкы кыяфәте тарихи 

җирлек саклау предметына туры килүе яки туры килмәве 

турында хәбәрнамә. 

Гариза бирүче тәкъдим итәргә хокуклы документларны 

алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе әлеге регламентның 2.5 

пункты белән билгеләнгән. 

Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар карамагында булган югарыда 

аталган документларны таләп итү тыела. 

Мөрәҗәгать итүченеӊ югарыда күрсәтелгән 

мәгълүматларны үз эченә алган документларны тапшырмавы 

хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тормый 

РФ ШтК 51.1 м. 4 өл. 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

башкарма хакимият органы тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен, норматив хокукый 

Килештерү таләп ителми   
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актларда каралган очракларда алар белән 

килештерү таләп ителгән дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары һәм 

аларның структур бүлекчәләре  исемлеге  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге  

1) документларны тиешле затныӊ тапшырмавы; 

2) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген төрлечә аӊларга мөмкинлек 

бирә торган җитди хаталар булу; 

4) башка органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору яки баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге  

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1)   документлар тулы күләмдә түгел, йә тапшырылган 

гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) 

дөрес булмаган мәгълүмат бар; 

2) документларның җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше 

планы таләпләренә туры килмәве, шулай ук төзелешкә 

рөхсәттә ителгән төзелешнең, үзгәртеп коруның чик 

параметрларыннан читкә тайпылу таләпләренә туры килмәве; 

3) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, ведомствоара 

запроска дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә 

органының яисә дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы ведомство карамагындагы оешманың муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат 

булмавы турында җавабы килү;  

4) дәүләт органында мәдәни мирас объектларын саклау 

өлкәсе вәкаләтле вәкиленнән проект документларыныӊ яки 

объектныӊ тышкы тасвирламасы тарихи җирлекне саклау 

предметына туры килмәве турында бәяләмә керү 

 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен 

алына торган дәүләт пошлинасы яки 

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  
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башка түләү алу тәртибе, күләме һәм 

нигезләре  

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   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораганда һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның 

максималь вакыты 

 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза бирү 15 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган очракта, 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты  

      Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. 

Ял (бәйрәм) көнендә электрон формада кергән запрос ял 

(бәйрәм) көненнән соӊ килүче эш көнендә теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга таләпләр 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм 

янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган, 

документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, 

мәгълүмати стендлар булган биналарда башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (уңайлы керү- 

чыгу һәм хәрәкәт итү). Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе 

турында визуаль, текст һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 

бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән 

инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып 

урнаштырыла 

Кагыйдәләр 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфат 

күрсәткечләре  

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин 

булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаныӊ җәмәгать транспорты йөри торган урында 

урнашуы; 

кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 
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документлар кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендә 

мәгълүмат ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 

булу. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан документлар кабул 

иткәндә һәм тапшырганда чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

консультация, документлар кабул итү һәм бирүне КФҮ 

белгече башкара  

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү бүлмәсе аша 

яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гаризаны электрон формада бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы аша (http:/ 

www.gosuslugi.ru/ бирелә 

 



3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ 

процедураларны электрон рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук 

административ процедураларны дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү 

урыннарында башкару үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) гариза бирүчеләргә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү; 

4) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү; 

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү.  

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү 

3.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу тәртибе турында 

консультацияләр алу өчен бүлеккә шәхсән, телефоны буенча һәм (яки) электрон 

почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һәм 

башка мәсьәләләр буенча, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документлар составы, 

формасы һәм рөхсәт алуга башка мәсьәләләр буенча консультацияләр  

 

Объект параметрларыныӊ туры килүе (туры килмәве) турында 

хәбәрнамә җибәрү 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы аша рөхсәт бирү турында гариза бирә.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 
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- махсус журналда планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне кабул итү 

һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- хәбәрнамәне Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә хәбәрнамән теркәү өчен каршылыклар булу турында 

хәбәр итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире 

кайтара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

хәбәрнамәне һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

хәбәрнамәне кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм документларны 

кергәннән соң бер эш көне эчендә карамыйча кире кайтару. 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән хәбәрнамә Башкарма 

комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки хәбәрнамә гариза бирүчегә 

кире кайтарылган.   

3.3.3. Башкарма комитет Җитәкчесе хәбәрнамәне карый, башкаручыны 

билгели һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура хәбәрнамә теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы  аша 

бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан (күчемсез милек объектына теркәлгән 

хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр булган) өземтә бирү 

турында электрон формада запросҗибәрә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура бүлеккә документлар кергән 

вакыттан алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: җибәрелгән запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура документлар (белешмәләр) бирү 

турында запрос кергән вакыттан өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү  

3.5.1. Бүлек белгече алынган документлар нигезендә: 
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объект параметрларына туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә 

проектын әзерли;  

әзерләнгән документ проектын рәсмиләштерә; 

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул 

куюга җибәрә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза салуга юнәлдерелгән проект. 

3.5.2. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) объектның 

параметрларына туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамәне раслый, кул куя, 

аны Башкарма комитет мөһере белән таныклый һәм бүлек белгеченә җибәрә. 

3.5.2 һәм 3.5.2 пунктлары белән билгеләнә торган процедуралар запросларга 

җаваплар кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә объектның параметрларына туры килү 

(туры килмәү) турында җибәрелгән хәбәрнамә. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече: 

Объект параметрлары туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамәне терки; 

төзүчегә туры килү килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә җибәрелгән муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсе. 

 

Федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе 

чикләрендә индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йортыныӊ 

типлаштырылган архитектура документлары нигезендә параметрларга туры 

килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү  

3.7. Гариза кабул итү һәм теркәү 

Мөрәҗәгать итүче үзе яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында язма гариза бирә һәм әлеге регламентныӊ 2.5 пункты нигезендә бүлеккә 

документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза электрон 

почта яки Интернет кабул итү бүлмәсе аша бүлеккә җибәрелә. Электрон формада 

кергән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 
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- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда гариза кабул итү һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- хәбәрнамәне Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә әбәрнамәне теркәү өчен каршылыклар булу турында 

хәбәр итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире 

кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

хәбәрнамәне15 минут эчендә кабул итү;  

гаризаны гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм документларны 

кергәннән соң бер эш көне эчендә караудан башка кире кайтару. 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән хәбәрнамә Башкарма 

комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки документлар гариза 

бирүчегә кире кайтарылган.   

3.7.3. Башкарма комитет Җитәкчесе планлаштырылган төзелеш турында 

белдерүне карый, башкаручыны билгели һәм документларны бүлеккә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.8.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы  аша 

электрон формада запрос җибәрә: 

- РФ Росреестрына: бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан (күчемсез 

милек объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык 

белешмәләр булган) өземтә бирү турында; 

- мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә вәкаләтле Татарстан 

Республикасы башкарма хакимияте органына: планлаштырылган төзелеш турында 

хәбәрнамә һәм аңа теркәлгән  индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча 

йортының тышкы кыяфәте тасвирламасы. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура бүлеккә документлар кергән 

вакыттан алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: җибәрелгән запрослар.  

3.8.2. Мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә вәкаләтле Татарстан 

Республикасы башкарма хакимияте органы проект документларыныӊ яки объектныӊ 
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тышкы тасвирламасы тарихи җирлекне саклау предметына туры килүе (килмәве) 

турында хәбәрнамә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура индивидуаль торак төзелеше 

объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәте тасвирламасы кергән мизгелдән 

ун эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән объектның тышкы кыяфәте 

тасвирламасының туры килүе яки туры килмәве турында хәбәрнамә.  

3.8.3. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура документлар (белешмәләр) бирү 

турында запрос кергән вакыттан өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында хәьәрнамә. 

3.9. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү  

3.9.1. Бүлек белгече алынган документлар нигезендә: 

объект параметрларына туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә 

проектын әзерли;  

әзерләнгән документ проектын рәсмиләштерә; 

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул 

куюга җибәрә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза салуга юнәлдерелгән проект. 

3.9.2. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) объектның параметрларна 

туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамәне раслый, кул куя, аны Башкарма 

комитет мөһере белән таныклый һәм бүлек белгеченә җибәрә. 

3.9.1 һәм 3.9.2 пунктлары белән билгеләнә торган процедуралар запросларга 

җаваплар кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә объектның параметрларга туры килү (туры 

килмәү) турында җибәрелгән хәбәрнамә. 

3.10. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.10.1. Бүлек белгече: 

объект параметрлары туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамәне терки; 

төзүчегә туры килү килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә җибәрелгән муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсе. 
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Планлаштырылган төзелеш яисә объектны реконструкцияләү 

параметрларын үзгәрткәндә объектныӊ параметрларга туры килү (туры 

килмәү) турында хәбәрнамә җибәрү   
3.11. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.11.1. Мөрәҗәгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы аша рөхсәт бирү турында гариза бирә.  

3.11.2. Гаризалар кабул итүче бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка ашыра:  

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш 

иткән очракта);  

- әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү; 

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен 

тикшерү (документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда 

сызылган сүзләр, төзәтүләр булмау).  

Кимчелекләр булмаган очракта бүлек белгече түбәндәгеләрне тормышка 

ашыра: 

- махсус журналда планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне кабул итү 

һәм теркәү; 

- мөрәҗәгать итүчегә, документларны кабул итү датасы, керү номеры, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне үтәү датасы һәм вакытын күрсәтеп, тапшырылган 

документлар исемлеге күчермәсен тапшыру;  

- хәбәрнамәне Башкарма комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә җибәрү.  

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече мөрәҗәгать итүчегә хәбәрнамән теркәү өчен каршылыклар булу турында 

хәбәр итә һәм ачыкланган нигезләрне язма рәвештә аӊлатып, документларны кире 

кайтара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла:  

хәбәрнамәне һәм документларны 15 минут эчендә кабул итү;  

хәбәрнамәне кергән вакыттан бер көн эчендә теркәү;  

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне һәм документларны 

кергәннән соң бер эш көне эчендә карамыйча кире кайтару 

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән хәбәрнамә Башкарма 

комитет Җитәкчесенә карап тикшерүгә юнәлтелгән яки хәбәрнамә гариза бирүчегә 

кире кайтарылган.   

3.11.3. Башкарма комитет Җитәкчесе хәбәрнамәне карый, башкаручыны 

билгели һәм документларны бүлеккә җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура хәбәрнамә теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.12. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм юнәлтү 

3.12.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы  аша 

бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан (күчемсез милек объектына теркәлгән 
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хокуклар турында һәркем файдалана алырлык белешмәләр булган) өземтә бирү 

турында электрон формада запросҗибәрә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура бүлеккә документлар кергән 

вакыттан алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: җибәрелгән запрослар.  

3.12.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос 

нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр соратып алына торган 

документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр 

(алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә). 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура документлар (белешмәләр) бирү 

турында запрос кергән вакыттан өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар) 

яки баш тарту турында белдерү. 

3.13. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү  

3.13.1. Бүлек белгече алынган документлар нигезендә: 

объектныӊ параметрларга туры килүе (туры килмәү) турында хәбәрнамә 

проектын әзерли;  

әзерләнгән документ проектын рәсмиләштерә; 

әзерләнгән документ проектын билгеләнгән тәртиптә килештерү 

процедурасын гамәлгә ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле затка) кул 

куюга җибәрә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет Җитәкчесенә (вәкаләтле 

затка) имза салуга юнәлдерелгән проект. 

3.13.2. Башкарма комитет Җитәкчесе (вәкаләтле зат) объектның параметрларга 

туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамәне раслый, кул куя, аны Башкарма 

комитет мөһере белән таныклый һәм бүлек белгеченә җибәрә. 

3. 13.2 һәм 3.13.2 пунктлары белән билгеләнә торган процедуралар 

запросларга җаваплар кергән вакыттан алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә объектның параметрларга туры килү (туры 

килмәү) турында җибәрелгән хәбәрнамә. 

3.14. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү 

3.14.1. Бүлек белгече: 

объектныӊ параметрларга туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамәне 

терки; 

төзүчегә туры килү килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә җибәрә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документларга Башкарма 

комитет Җитәкчесе тарафыннан кул куелган көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә җибәрелгән муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсе. 

3.15. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

3.15.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮ, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  
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3.15.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.15.3. КФҮтән муниципаль хезмәт алуга документлар кергәндә процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.16. Техник хаталарны төзәтү 

3.16.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны төзәтү турында гариза; 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак 

бирелгән документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкә ия документлар.  

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматларда 

техник хаталарны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле вәкил) 

тарафыннан шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яисә күпфункцияле үзәк аша 

бирелә.  

3.16.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзәтү 

турында гариза кабул итә, документлар белән гаризаны терки һәм аларны бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.16.3. Бүлек белгече документларны карый һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

булган документка төзәтмәләр кертү максатында, әлеге регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә 

(вәкаләтле вәкилгә) төзәтелгән документны, мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле 

вәкилдән)техник хата булган документның оригиналын алып, кул куйдырып бирә 

яки мөрәҗәгать итүчегә, бүлеккә техник хата булган документ оригиналын тәкъдим 

иткәндә, почта аша (электрон почта аша) документ алу мөмкинлеге турында хат 

җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, техник хаталар 

ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган заттан хата турында гариза алганнан 

соң, өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары  

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 
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органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 

әзерләүне үз эченә ала.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора;  

2) билгеләнгән тәртиптә эш кәгазьләрен алып баруны тикшерү;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең 

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

булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле 

барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате буенча сорау каралырга мөмкин.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуны контрольдә тоту һәм 

карарлар кабул итү максатында, Башкарма комитет Җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.  

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

Җитәкчесенеӊ муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары һәм  инфраструктура үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең гаризаларын 

вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылыкка ия. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (урынбасары) әлеге 

регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә 

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

башка муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

эшчәнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге аша гамәлгә 

ашырыла. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр                                      

(судтан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләре гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр тәртиптә Башкарма комитетка, муниципаль берәмлек 

Советына шикаять бирергә хокуклы. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала:  

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) Федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасыныӊ, Тукай муниципаль районыныӊ 

башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Тукай муниципаль районы муниципаль  

норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу;   

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затыныӊ муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.  

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта, КФҮ аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Тукай муниципаль районының рәсми сайты, Татарстан Республикасы 

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

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/) 

аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән яисә 

җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуына яисә мондый төзәтмәләрнеӊ 

билгеләнгән срогын бозуга шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән соң биш 

эш көне эчендә. 

5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 
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1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерелә торган 

хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затныӊ фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать 

итүченең – юридик затныӊ исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирү өчен почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең карары 

һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәгәнне раслаучы дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятькә теркәлеп бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять муниципаль хезмәт алучы тарафыннан имзалана.  

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет Җитәкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

ялгышлык һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. рәвешләрдә;  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар, кабул ителгән көннән соң килүче 

көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган 

очракта, мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән җавабында, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки әлеге Федераль законның 16 

маддәсе 1.1 өлешендә каралган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында (аларны мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне алу максатында кылырга кирәк) мәгълүмат 

күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаять мөрәҗәгать итүченеӊ  әлеге маддәнең 8 өлешендә күрсәтелгән 

җавабында тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 
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5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаятьләр карау 

буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 

 

 

 



Ерактан торып эш урыннары исемлеге һәм документлар кабул итү графигы   

 

Урнашу урыны Хезмәт күрсәтелүче торак 

пунктлар 

Документлар кабул 

итү графигы 

Тукай районы, Яӊа п., Үзәк ур., 

3 й. 

Яӊа п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Бәтке авылы, 

Гагарин ур., 1 й. 

Бәтке авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Биклән авылы, 

Чкалов ур., 30а й. 

Биклән авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Калмаш авылы, 

Зөфәр Галиев ур., 15 й. 

Калмаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, «Татарстан» 

совхозы п., Совет ур., 3 й. 

«Татарстан» совхозы п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Круглое Поле 

п., Мәктәп ур., 8 й. 

Круглое Поле п. күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Күзкәй авылы, 

Әхмәтшин ур., 20 й. 

Күзкәй авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Кече Шилнә 

авылы, Үзәк ур., 4 й. 

Кече Шилнә авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Мәләкәс авылы, 

Яшьләр урамы, 20 й. 

Мәләкәс авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Түбән Суыксу 

авылы, Мәктәп урамы, 16 й. 

Түбән Суыксу авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Яӊа Троицкий 

авылы, Ленин ур., 16 й. 

Яӊа Троицкий авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Теләнче-Тамак 

авылы, Татарстан ур., 20 й. 

Теләнче-Тамак авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 

Тукай районы, Шилнәбаш 

авылы, Мәктәп ур., 33 й. 

Шилнәбаш авылы күп функцияле 

үзәкнеӊ айлык 

графигы буенча 



 

Кушымта 

(белешмә өчен)  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары,  

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 70-00-76 tukay@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 70-15-13 gulnazishakova@mail.ru 

Бүлек белгече 70-15-68 tykcontrol@mail.ru 

 

 

 

 

 


