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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт
разряды», «беренче категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, аннан мәхрүм итү,
спорт разрядларын яңадан торгызу буенча һәм Россия
Федерациясе Спорт министрлыгына спорт исемнәрен,
«бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан
торгызу өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте
күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында
Татарстан Республикасы Президентының 2018 елның 22 июнендә кул куйган
«Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт буенча министрлыгын үзгәртеп
кору турында» ПУ-454 номерлы Указы нигезендә
б о е р а м:
1. «Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды» спорт разрядларын,
«беренче категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен бирү, аннан
мәхрүм итү, яңадан торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары» квалификация
категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен тәкъдимнәр юллау буенча
дәүләт хезмәте күрсәтүнең теркәлә торган Административ регламентын (алга таба –
Административ регламент) расларга.
1. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре буенча һәм спорт министрлыгының
түбәндәге боерыкларын үз көчен югалткан дип танырга:
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2017 елның 5 октябреннән «Спорт разрядларын, «беренче категорияле спорт
хөкемдары» квалификация категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, яңадан торгызу
буенча

һәм

Россия

Федерациясе

Спорт

министрлыгына

спорт

исемнәрен,

«Бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен бирү, аннан
мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында 662 нче карары»;
2018 елның 10 маеннан 239 номерлы «Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре
һәм спорт министрлыгының 2017 елның 5 октябрендәге 662 номерлы боерыгы белән
расланган Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгының
«Спорт разрядларын, «беренче категорияле спорт хөкемдары» спорт хцкемдары
квалификация категориясен бирү, алу, яңадан торгызу буенча дәүләт хезмәте
күрсәтүнең һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына җибәрү өчен спорт
исемнәре,«бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен
бирү,мәхрүм итү, спорт исемнәрен яңадан торгызу буенча Административ регламентка
үзгәрешләр кертү турында».
3. Әлеге боерыкны үтәүне тикшерүне министрның беренче урынбасары
Х.Х.Шәйхетдиновка йөкләргә.

Министр

В.А.Леонов
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Татарстан Республикасы
Спорт министрлыгының
147 14.05.2019
номерлы боерыгы белән раслады
«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды», «беренче
категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен бирү, аннан мәхрүм
итү, спорт разрядларын яңадан торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт
министрлыгына спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен
тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын
раслау турында
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге Регламент «Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт
разряды», «беренче категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен бирү,
аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан торгызу буенча һәм Татарстан
Республикасы территориясендә Россия Федерациясе Спорт министрлыгына спорт
исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен
бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте
(алга таба – дәүләт хезмәте) күрсәтү стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Дәүләт хезмәтен алучылар: физик затлар – Россия Федерациясе
гражданнары; региональ спорт федерациясе яки федераль органның Татарстан
Республикасындагы бүлекчәсе (алга таба – Гариза бирүче).
1.3. Дәүләт хезмәте Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы (алга таба –
Министрлык) тарафыннан күрсәтелә.
1.3.1. Министрлыкның урнашкан урыны: 420107, Казан шәһәре, Петербург
урамы, 12 йорт.
Министрлыкның эш тәртибе: шимбә һәм якшәмбедән тыш һәр көнне, 9:00 дан
18:00 кадәр, төшке аш вакыты 12:30 дан 13:30 кадәр.
Җәмәгать транспортында «Боҗра» тукталышына кадәр:
- 1, 91, 35а, 37, 29, 90, 71, 47 нче номерлы автобуслар;
- 2, 7, 17, 6, 8, 12 нче номерлы троллейбуслар белән,
метро белән «Тукай мәйданы» станциясенә кадәр килергә.
Бинага керү үткәрү кәгазе һәм (яки) шәхесне раслый торган документ буенча.
1.3.2. Дәүләт хезмәтен күрсәтү һәм үтәү барышы турында хәбәр бирү
министрлыкның Югары казанышлар спорты бүлеге (алга таба – Бүлек) тарафыннан
(843) 222-81-46(48) телефоннары аша тормышка ашырыла.

4

1.3.3. Министрлыкның «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге
Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат системасы составына керә торган
«Татарстан Республикасы рәсми порталы» рәсми сайты адресы (алга таба –
министрлыкның рәсми сайты һәм «Интернет» челтәре): http://minsport.tatarstan.ru.
1.3.4. Дәүләт хезмәте турында, шулай ук Бүлекнең урнашкан урыны һәм аның эш
графигы турындагы мәгълүматны түбәндәге юллар белән алырга мөмкин:
1) Гариза бирүчеләр белән эш өчен Министрлык биналарында урнашкан дәүләт
хезмәте турында визуаль һәм текст формасындагы мәгълүматны үз эченә алган дәүләт
хезмәте турында мәгълүмати стендлар аша.
2) «Интернет» челтәре ярдәмендә:
Министрлыкның рәсми сайтында (http://minsport.tatarstan.ru/);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(http://uslugi.tatarstan.ru/);
Дәүләт һәм һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләре) бердәм порталында
(http://www.gosuslugi.ru);
3) Министрлыкка телдән мөрәҗәгать итү ысулы аша (телефон буенча яки
шәхсән);
4) Министрлыкка язмача мөрәҗәгать аша (шул исәптән электрон документ
рәвешендә).
1.3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Министрлык
хезмәткәрләре тарафыннан Министрлыкның рәсми сайтында һәм Министрлык
биналарындагы мәгълүмати стендларда дәүләт телләрендә урнаштырыла.
Мәгълүмати стендларда әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10,
2.11, 5.1 пунктларында күрсәтелгән дәүләт хезмәте күрсәтү турында мәгълүмат
урнаштырыла.
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә башкарыла:
2007 елның 4 декабреннән 329-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә физик
тәрбия һәм спорт турында» Федераль законы (алга таба – 329-ФЗ номерлы Федераль
закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2007 ел, №50, 6242 маддә; 2008,
№30 (2 өлеш), 3616 маддә, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып);
2010 елның 27 июленнән 210-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» Федераль законы (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль
закон); (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, № 31, 4179 маддә,
Россия Федерациясе Президентының 2012 елның 7 маеннан 601 номерлы «Дәүләт
идарәсе системасын камилләштерүнең төп юнәлешләре турында» Указы (алга таба –
Указ) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2012 ел, № 19, 2338 маддә);
2008 елның 8 октябреннән Татарстан Республикасының 99-ЗРТ номерлы «Физик
культура һәм спорт турында» Законы (алга таба – 99-ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасы Законы) («Татарстан Дәүләт Советы хәбәрләре», 2008, 1235 маддә,
кертелгән үзгәрешәрне исәпкә алып);
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Россия Федерациясе Спорт министрлыгының 2017 елның 20 февраленнән 108 нче
номерлы боерыгы белән расланган Бердәм бөтенроссия спорт классификациясе
турында Нигезләмә (Юстиция министрлыгында 2017 елның 21 мартында теркәлгән)
(Хокукый мәгълүмат рәсми интернет-порталы: www.pravo.gov.ru, 2017 елның 22
мартында, искәрмәләрне истә тотып, 0001201703220019 номеры астында бастырып
чыгарылды (алга таба – ББСК);
Россия Федерациясе Спорт министрлыгының 2017 елның 28 февраленнән,
кертелгән үзгәрешләрне истә тотып, 134 нче номерлы боерыгы белән расланган Спорт
хөкемдарлары турында Нигезләмә (www.pravo.gov.ru Хокукый мәгълүмат рәсми
интернет-порталы, 2017 елның 2 июнендә 0001201706020003 номеры астында
бастырып чыгарылды (алга таба – Спорт хөкемдарлары турында нигезләмә);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 6 июленнән 315
нче номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы
турында нигезләмә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм
республика башкарма хакимияте органнарының норматив хокукый актлары
җыентыгы, 2005, № 30, 0695 маддә, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алган хәлдә) (алга
таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 315 нче номерлы карары
белән расланган нигезләмә);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 2 ноябрендә кул
куелган 880 нче номерлы «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма
органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын
эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының кайбер карарларына үзгәрешләр кертү хакында» (алга таба – Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 880 нче номерлы карары) (Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм республика башкарма хакимияте
органнарының норматив хокукый актлары җыентыгы, 2010, № 46, 2144 маддә,
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алган хәлдә).
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм аларның билгеләмәләре
кулланыла:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба –
КФҮ) – 2010 елның 27 июленнән «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыру турында» 210-ФЗ нчы номерлы Федераль законы таләпләренә җавап бирә
торган дәүләт яки муниципаль учреждениесе оештыру-хокукый формасында төзелгән
һәм «бер тәрәзә» принцибы буенча дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыруга вәкаләтле, шул исәптән электрон формада да, оешма;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтә
урнашкан эш урыны – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22 декабреннән
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләренең
эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 1376 нчы номерлы карары белән
расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре
эшчәнлеген оештыру кагыйдәсенең 34 пунктына туры китереп, Татарстан

6

Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) шәһәр һәм авыл
җирлекләрендә булдырылган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымлашкан структур бүлекчәсе (офисы);
техник хата – дәүләт хезмәте күрсәтә торган орган тарафыннан җибәрелгән һәм
документка (дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе) кертелгән белешмәләрнең шулар
нигезендә кертелгән мәгълүматларның документлардагы белешмәләргә туры
килмәвенә китергән хата (язудагы хата, басмадагы хата, грамматик яки арифметик
хата яисә шуңа охшаш хата);
ЕВСК – Бердәм бөтенроссия спорт классификациясе.
Әлеге Регламентта дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза (алга таба – гариза)
дәүләт хезмәте күрсәтүне сорау (2010 елның 27 июленнән 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 2 нче маддәсенең 1 нче пункты) дигәнне аңлата. Гаризаның тәкъдим ителә
торган формасы әлеге Регламентның 1-4, 7,8 нче кушымталарында бирелә.
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2. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандарты
Дәүләт хезмәте күрсәтү
стандартына таләп атамасы
2.1 Дәүләт хезмәте атамасы

Стандартка карата таләпләр эчтәлеге

Хезмәт күрсәтү яки
таләпне билгели торган
норматив акт
329-ФЗ номерлы
Федераль законның 22
маддәсе;
ББСК;
Спорт хөкемдарлары
турында Нигезләмә

«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче
спорт
разряды»
разрядларын,
«беренче
категорияле спорт хөкемдары» квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт
разрядларын яңадан торгызу (алга таба – бирү,
мәхрүм итү һәм яңадан торгызу) буенча һәм
Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле
спорт хөкемдары» квалификация категориясен
бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен
тәкъдимнәр юллау (алга таба – тәкъдим) буенча
дәүләт хезмәте күрсәтү
2.2. Дәүләт хезмәтен турыданТатарстан Республикасы Спорт Министрлыгы 99-ЗРТ номерлы
туры күрсәтә торган башкарма
(алга таба – Министрлык)
Татарстан Республикасы
хакимият органы атамасы
Законы;
Татарстан Республикасы
Министрлар
Кабинетының 315
номерлы карары белән
расланган Нигезләмә
2.3. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 1. Бирелгән разряд (квалификация) турында билге ББСК ның 45, 45.2, 65
нәтиҗәсен сурәтләү
белән спортчы яки хөкемдар зачет квалификация пунктлары; Спорт
китапчыгын (билгеләнгән разряд (квалификация) хөкемдарлары
значогы белән) бирү, «спорт мастерлыгына
турындагы
кандидат» яки «беренче спорт разряды»
Нигезләмәнең
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разрядларыннан, «беренче категорияле спорт
27, 28, 52 пунктлары
хөкемдары» квалификацияле категориясеннән
мәхрүм иткәндә боерыкның расланган
күчермәсен бирү.
2.Разряд яки категорияне бирү, мәхрүм итү,
яңадан торгызудан баш тарту турында хат.
3. Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт
хөкемдары» квалификация категориясен бирү,
мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен тәкъдимнәр
юллау.
4. Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, квалификация категориясен
бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен
тәкъдимнәр юллаудан баш тарту турында хат
2.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү
«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче
вакыты, шул исәптән дәүләт
спорт
разряды»
разрядларын,
«беренче
хезмәтен күрсәтүдә катнаша
категорияле спорт хөкемдары» спорт хөкемдары
торган оешмаларга мөрәҗәгать
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм
итү кирәклеген истә тотып; әгәр
яңадан торгызу документлар комплекты белән
Россия Федерациясе
гаризаны теркәгәннән соң биш эш көне эчендә
законнарында
тормышка ашырыла.
туктатып тору мөмкинлеге
Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
каралган булса, дәүләт хезмәтен
тәкъдимнәр юллау документларның билгеләнгән
күрсәтүне туктатып тору вакыты
комплекты белән гаризаны теркәгәннән соң биш
эш көне эчендә тормышка ашырыла.
Дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын туктатып тору
каралмаган.
2.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 1.
«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм ББСКның 50 пункты;
законнар һәм башка норматив «беренче спорт разряды» спорт разрядларын бирү
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хокукый актлар белән каралган,
шулай ук дәүләт хезмәте күрсәтү
өчен зарур һәм мәҗбүри
булган хезмәтләр өчен Гариза
бирүче тәкъдим итәргә тиешле
мәҗбүри документларның тулы
исемлеге,
гариза
бирүче
тарафыннан,
шул
исәптән
электрон формада да, аларны алу
ысуллары, аларны бирү тәртибе

өчен түбәндәге документларны тәкъдим итәргә
кирәк:
гариза (3нче кушымта);
тәкъдим итү (5 нче кушымта), түбәндәге
документлар комплекты белән: а) нормалар һәм
таләпләр
үтәлешен
һәм аларны
үтәүнең
шартларын чагылдыра торган, ярышның баш
хөкемдарлары коллегиясе рәисе (баш хөкемдары)
имзалаган беркетмә күчермәсе яки беркетмәдән
өземтә – барлык спорт разрядларын бирү өчен;
б) хөкемдарлар коллегиясе составы һәм
квалификациясе турында имзаланган белешмә
күчермәсе:
хөкемдарлар коллегиясе рәисе (баш хөкемдар)
һәм ярышлар уздыра торган оешманың вәкаләтле
заты – «спорт мастерлыгына кандидат», «беренче
спорт разряды» спорт разрядларын бирү өчен
(халыкара ярышлардан кала);
хөкемдарлар коллегиясе рәисе (баш хөкемдар) –
яшүсмерләр спорт разрядлары бирү өчен;
в) 3х4 см зурлыгындагы ике фотосурәт;
г)
спортчының
физкультура-спорт
федерациясенә, спорт хәзерлеген тормышка
ашыра торган оешмага яисә белем бирү
оешмасына
керүе
(региональ
спорт
федерациясенең
дәүләт
аккредитациясенең
гамәлдә булуы туктатылган очракта) турында
белешмә күчермәсе;
д) Россия Федерациясе гражданины паспортының
икенче һәм өченче битләренең, шулай ук тору
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урыны турында мәгълүматлар булган битләренең
күчермәләре,
ул
булмаганда
–
Россия
Федерациясе территориясе чикләрендә Россия
Федерациясе гражданы шәхесен раслый торган
Россия Федерациясе гражданы паспортының
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган
очракта), документ биргән орган, документның
гамәлдә булу вакыты тәмамлану датасы турында
мәгълүматлар булган битләренең күчермәләре
(яшүсмерләр спорт разрядларыннан тыш).
14 яше тулмаган затлар өчен – туу турында
таныклык күчермәсе.
Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби
хезмәткәрләр өчен Россия Федерациясе гражданы
паспортының күрсәтелгән битләре күчермәләре
урынына хәрби билет күчермәсе бирелергә
мөмкин.
2. «Беренче категорияле спорт хөкемдары»
квалификацияле
категориясен
бирү
өчен
түбәндәге документларны тәкъдим итәргә кирәк:
гариза (4 нче кушымта);
тәкъдим итү (тәкъдим ителә торган форма Спорт
хөкемдарлары турында нигезләмәнең 1 нче
кушымтасында китерелә), түбәндәге документлар
комплекты белән:
а) мөһер (булган очракта) һәм региональ спорт
федерациясе, федераль орган бүлекчәсе җитәкчесе
яисә вазыйфаи заты имзасы белән расланган исәп
карточкасы күчермәсе;

Спорт хөкемдарлары
турындагы
Нигезләмәнең
29 пункты
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б) Россия Федерациясе гражданины паспортының
икенче һәм өченче битләренең, шулай ук
кандидатның тору урыны турында мәгълүматлар
булган битләренең күчермәләре, ул булмаганда Россия Федерациясе территориясе чикләрендә
Россия Федерациясе гражданы шәхесен раслый
торган Россия Федерациясе гражданы
паспортының фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булган очракта), документ биргән орган,
документның гамәлдә булу вакыты тәмамлану
датасы турында мәгълүматлар булган битләренең
күчермәләре;
в) «Халыкара класслы Россия спорт мастеры»,
«Россия гроссмейстеры» яки «Россия спорт
мастеры»
таныклыклары
күчермәсе
–
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификацияле категориясен бирүгә кандидатлар
өчен;
г) 3х4 см зурлыгындагы ике фотография.
Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби ББСКның 33 пункты;
хезмәткәрләр өчен Россия Федерациясе гражданы
паспортының күрсәтелгән битләре күчермәләре
урынына хәрби билет күчермәсе бирелергә
мөмкин.
3. Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен бирү өчен тәкъдимнәр юллау
өчен түбәндәге документларны тәкъдим итәргә
кирәк:
Гариза (1 нче кушымта);
Түбәндәге документлар комплекты белән
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тәкъдим (5 нче кушымта):
а) нормалар һәм таләпләр үтәлешен һәм
аларны үтәүнең шартларын чагылдыра торган,
ярышның баш хөкемдарлары коллегиясе рәисе
(баш хөкемдары) имзалаган беркетмә күчермәсе
яки беркетмәдән өземтә;
б) хөкемдарлар коллегиясе составы һәм
квалификациясе
турында
ярышның
баш
хөкемдарлар коллегиясе рәисе (баш хөкемдары)
имзалаган
белешмә
күчермәсе
(халыкара
ярышлардан тыш);
в)
«бөтенроссия
категорияле
спорт
хөкемдары»
таныклыклары
күчермәләре
(таныклыклар күчермәләре спортчы нормалар,
таләпләр һәм шартларны үтәгән ярышларда
хөкемдарлык иткән хөкемдарлар коллегиясенә
кертелгән 3 тән дә ким булмаган спорт
хөкемдарына бирелә);
г) 3х4 см зурлыгындагы ике фотография; ;
д)
спортчының
физкультура-спорт
федерациясенә, спорт хәзерлеген тормышка
ашыра торган оешмага яисә белем бирү
оешмасына
керүе
(региональ
спорт
федерациясенең
дәүләт
аккредитациясенең
гамәлдә булуы туктатылган очракта) турында
белешмә күчермәсе;
е)
Татарстан
Республикасы
Спорт
министрлыгының
региональ
спорт
федерациясенең
дәүләт
аккредитациясенең
гамәлдә булуы туктату турында документы
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күчермәсе (региональ спорт федерациясенең
дәүләт
аккредитациясенең
гамәлдә
булуы
туктатылган очракта);
ж)
Россия
Федерациясе
гражданины
паспортының икенче һәм өченче битләренең,
шулай ук тору урыны турында мәгълүматлар
булган битләренең күчермәләре, ул булмаганда Россия Федерациясе территориясе чикләрендә
Россия Федерациясе гражданы шәхесен раслый
торган
Россия
Федерациясе
гражданины
паспортының фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булган очракта), документ биргән орган,
документның гамәлдә булу вакыты тәмамлану
датасы турында мәгълүматлар булган битләренең
күчермәләре.
14 яше тулмаган затлар өчен – туу турында
таныклык күчермәсе.
Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби
хезмәткәрләр өчен Россия Федерациясе гражданы
паспортының күрсәтелгән битләре күчермәләре Спорт хөкемдарлары
урынына хәрби билет күчермәсе бирелергә турындагы
мөмкин.
Нигезләмәнең
4. Россия Федерациясе Спорт министрлыгына 8 пункты
«бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификацияле
категориясен
бирү
өчен
тәкъдимнәр юллау өчен түбәндәге документларны
бирергә кирәк:
гариза (2 нче кушымта);
тәкъдим (спорт хөкемдарлары турындагы
Нигезләмәнең 1 нче кушымтасында тәкъдим ителә
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торган формасы китерелә), түбәндәге документлар
комплекты белән:
а) мөһер (булган очракта) һәм региональ
спорт федерациясе, яки федераль орган бүлекчәсе
җитәкчесе имзасы белән расланган спорт
хөкемдарының хөкемдарлык эшчәнлеген исәпкә
алу карточкасы күчермәсе (тәкъдим ителә торган
форма
спорт
хөкемдарлары
турындагы
Нигезләмәнең 2 нче кушымтасында китерелә);
б)
Россия
Федерациясе
гражданины
паспортының икенче һәм өченче битләренең,
шулай ук тору урыны турында мәгълүматлар
булган битләренең күчермәләре, ул булмаганда Россия Федерациясе территориясе чикләрендә
Россия Федерациясе гражданы шәхесен раслый
торган
Россия
Федерациясе
гражданы
паспортының фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булган очракта), документ биргән орган,
документның гамәлдә булу вакыты тәмамлану
датасы турында мәгълүматлар булган битләренең
күчермәләре;
в) «спорт буенча республика категорияле
хөкемдар» яки «спорт буенча бөтенроссия
категорияле хөкемдар» таныклыклары күчермәсе,
яки спорт хөкемдарының тиешле квалификацияле
категориясен бирүне раслый торган документ
күчермәсе яки архив белешмәсе күчермәсе –
Хөкемдарлар турындагы Нигезләмәнең 5 нче
пунктының өченче абзацы буенча бөтенроссия
категориясе бирелә торган кандидатлар өчен;
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г) 3х4 см зурлыгындагы ике фотография.
Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби
хезмәткәрләр өчен Россия Федерациясе гражданы
паспортының күрсәтелгән битләре күчермәләре
урынына хәрби билет күчермәсе бирелергә
мөмкин.
5. Спорт разрядлары һәм исемнәреннән мәхрүм ББСК ның 84,94
итү һәм аларны яңадан торгызу өчен 8 нче пунктлары;
кушымта буенча Гариза бирергә кирәк, анда
түбәндәгеләр булырга тиеш:
а)
аңа
карата
спорт
разряды,
исеме,
квалификацияле категориясеннән мәхрүм итү яки
аларны яңадан торгызу турында гариза бирелгән
спортчының фамилиясе.исем һәм атасының исеме
(булган очракта), туу датасы;
б)
оешманың
спорт
разрядын,
исеме,
квалификация категориясен бирү яки мәхрүм итү
турында документ датасы һәм номеры;
в) мәхрүм итү яки яңадан торгызу өчен нигезләрне
дәлилли торган документларны теркәп, спорт
разрядын, исеме, квалификация категориясеннән
мәхрүм итү яки яңадан торгызу өчен нигезне
дәлилли торган белешмәләр.
6.
Спорт
хөкемдарлык
квалификация
категорияләреннән мәхрүм итү яки яңадан
торгызу өчен 9 нчы кушымта буенча гариза
бирергә кирәк, анда түбәндәгеләр булырга тиеш:
а) аңа карата квалификация категориясеннән
мәхрүм итү яки яңадан торгызу турында гариза

Спорт хөкемдарлары
турындагы
Нигезләмәнең
50, 58, 69, 78 пунктлары
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бирелгән спорт хөкемдарының фамилиясе, исеме,
атасының исеме (булган очракта), туу датасы;
б) оешманың квалификация категориясен бирү
яки мәхрүм итү турында документының датасы
һәм номеры;
в) квалификация категориясеннән мәхрүм итү яки
яңадан торгызу өчен нигезне дәлилли торган
белешмәләр (мәхрүм итү яки яңадан торгызу өчен
нигезләрне дәлилли торган документларны
теркәп).
Гариза һәм теркәлә торган документлар
түбәндәге ысулларның берсе ярдәмендә кәгазьдә
гариза бирүче тарафыннан бирелергә (юлланырга)
мөмкин:
шәхсән (ышаныч кәгазе нигезендә гариза
бирүче исеменнән эш итүче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һәм документлар гариза бирүче
тарафыннан
көчәйтелгән
квалификацияле
электрон имза белән имзаланган электрон
документ рәвешендә гомуми кулланылыштагы
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрләре, шул
исәптән
«Интернет»
мәгълүматителекоммуникация челтәре аша һәм Татарстан
Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
порталы аша тапшырыла (җибәрелә) ала.
2.6. Дәүләт органнары, җирле
Әлеге категориягә карарга мөмкин булган
үзидарә органнары һәм башка документлар бирү таләп ителми.
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оешмалар карамагында булган
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен
норматив
хокукый
актлар
нигезендә кирәк булган һәм
Гариза бирүче бирергә хокуклы
булган документларның тулы
исемлеге, шулай ук гариза
бирүчеләрнең
аларны
алу
ысуллары, шул исәптән электрон
рәвештә дә, аларны бирү тәртибе;
әлеге
документлар
алар
карамагында
булган
дәүләт
органы, җирле үзидарә органы
яисә оешма
2.7. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен
норматив
хокукый
актларда
каралган очракларда килештерү
таләп ителә һәм дәүләт хезмәте
күрсәтә
торган
башкарма
хакимият
органы
тормышка
ашыра торган дәүләт хакимияте
органнары һәм аларның структура
бүлекчәләре исемлеге
2.8. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен
мәҗбүри булган документларны
кабул итүдән баш тарту өчен
сәбәпләрнең тулы исемлеге
2.9. Дәүләт хезмәте күрсәтүне
туктатып тору яисә аңардан баш
тарту өчен сәбәпләрнең тулы

Дәүләт
каралмый.

хезмәт

күрсәтүен

килештерү

Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән
документлар
(тулы
булмаган)
комплекты
бирелмәү гариза кабул итүдән баш тарту өчен
сәбәп булып тора.
Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору яисә
аңардан баш тарту өчен сәбәпләр каралмаган.
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исемлеге
2.10. Дәүләт хезмәте күрсәткән
өчен
алына
торган
дәүләт
пошлинасы яки башка төр
түләүнең тәртибе, күләме
һәм алу өчен сәбәпләр
2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен
зарури һәм мәҗбүри булган
дәүләт хезмәте күрсәткән өчен
алына торган дәүләт пошлинасы
яки башка төр түләү күләмен
исәпләү методикасы турында
мәгълүматны да кертеп, мондый
түләүнең тәртибе, күләме һәм алу
өчен сәбәпләр
2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү
турында запрос биргән вакытта
һәм шундый хезмәтләр
күрсәтүнең нәтиҗәсен алганда
чиратта көтүнең максималь
вакыты
2.13. Гариза бирүченең дәүләт
хезмәте күрсәтүне, шул исәптән
электрон формада да, соравын
(запрос) теркәү вакыты
2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә
торган
биналарга,
гариза
бирүчеләрнең көтү һәм кабул итү
урынына, шул исәптән Россия
Федерациясенең
инвалидларны

Дәүләт хезмәте бушлай нигездә күрсәтелә.

Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп
ителми.

Дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза
биргәндә һәм дәүләт хезмәте күрсәтүнең
нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
Дәүләт
хезмәте
алучыларның
аерым
категорияләре өчен чират билгеләнмәгән.
Гариза кергән көндә.
Ял (бәйрәм) көнендә электрон формада кергән
мөрәҗәгать ял (бәйрәм) көненнән соң килгән
көнне теркәлә.
Дәүләт хезмәте күрсәтү янгынга каршы система
һәм янгын сүндерү системасы, документларны
рәсмиләштерү өчен кирәк булган мебель,
мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган
биналарда һәм бүлмәләрдә башкарыла.

Россия Федерациясе
Президентының 2012
елның 7 маеннан 601
номерлы Указы

ТР МК ның 880 номерлы
карары
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социаль
яклау
турындагы
законнары нигезендә күрсәтелгән
объектларның инвалидлар өчен
файдалана алырлык булуларын
тәэмин итүгә, шундый хезмәтләр
күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы
һәм
мультимедияле
мәгълүматны урнаштыру һәм
бизәүгә карата таләпләр

Инвалидларның дәүләт хезмәте күрсәтү
урынына комачаулыкларсыз килүе (объектларга
комачаулыкларсыз керү һәм аннан чыгу һәм
дәүләт
хезмәте
күрсәтү
урынына
килү
максатларында объект буенча мөстәкыйль күчеп
йөрү мөмкинлеге) тәэмин ителә.
Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы
һәм
мультимедияле
мәгълүмат,
инвалидларның
чикләнгән
мөмкинлекләрен
исәпкә алып, гариза бирүчеләр өчен уңайлы
урыннарда урнаштырыла.
2.15. Дәүләт хезмәтенең
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең һәркем файдалана
һәркем файдалана алырлык булуы алырлык булу күрсәткечләре булып түбәндәгеләр
һәм сыйфаты күрсәткечләре, шул тора:
исәптән гариза бирүченең дәүләт
1) документлар кабул итү һәм бирү алып
хезмәте күрсәтелгән вакытта
барыла торган биналарның җәмәгать
вазыйфаи затлар белән үзара
транспортыннан файдалана алырлык зонада
бәйләнеше һәм аларның
урнашуы;
дәвамлылыгы, дәүләт хезмәте
2) белгечләрнең,
шулай
ук
гариза
алуның дәүләт һәм муниципаль
бирүчеләрдән документларны кабул итә
хезмәт күрсәтүләрнең
торган бүлмәләрнең кирәкле санда булуы;
күпфункцияле үзәгендә, дәүләт
документларны кабул итү һәм бирү алып барыла
һәм муниципаль хезмәт
торган биналарның инвалидлар өчен файдалана
күрсәтүләрнең күпфункцияле
алырлык булуы;
үзәгенең ерактагы эш
3) дәүләт хезмәте күрсәтү ысуллары, тәртибе
урыннарында алу мөмкинлеге,
һәм
вакыты
турында
мәгълүмати
дәүләт хезмәте күрсәтүнең
стендларда, «Интернет» челтәрендә тулы
барышы турында, шул исәптән
мәгълүмат булуы;
мәгълүмати-телекоммуникацион
4) «Интернет» челтәрендә Министрлыкның
технологияләрне дә файдаланып,
мәгълүмати
ресурслары
ярдәмендә
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мәгълүмат алу мөмкинлеге

электрон рәвештә гариза бирү мөмкинлеге;
5) документлар кабул итү, бирү алып барыла
торган биналарның инвалидлар өчен
файдалана алырлык булуы;
6) инвалидлар өчен биналарның файдалана
алырлык булуын тәэмин итү белән бәйле
булмаган башка затлар белән бер үк
дәрәҗәдә хезмәт алуга комачаулый торган
киртәләрне узуда инвалидларга ярдәм
күрсәтү.
Дәүләт
хезмәте
күрсәтүнең
сыйфат
күрсәткечләре булып түбәндәгеләр тора:
1. гаризаларны кабул итү һәм карау вакытын
саклау;
2. дәүләт хезмәте нәтиҗәләрен алу вакытын
саклау;
3. Министрлыкның
дәүләт
гражданлык
хезмәткәрләре тарафыннан җибәрелгән
Регламентны бозуга карата прецедентлар
(нигезле шикаятьләр) булмау;
4. гариза бирүченең Министрлык белгечләре
белән үзара тәэсир итешү саны:
гариза
бирү
һәм
дәүләт
хезмәте
күрсәтүнәтиҗәсен алу вакытында турыдан-туры –
икедән артмаска тиеш (консультацияләрне исәпкә
алмыйча);
гаризаны һәм документларны почта аша яисә
электрон рәвештә юллаганда – бердән артмаска
тиеш (консультацияләрне исәпкә алмыйча).
Гариза бирүче белән үзара тәэсир итешүенең
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дәвамлылыгы 15 минуттан артмый.
Дәүләт хезмәте (шул исәптән дәүләт хезмәте
күрсәтүгә гариза бирү) күпфункцияле үзәктә,
күпфункцияле үзәкнең читтәге эш урыннары аша
күрсәтелми.
Дәүләт хезмәте күрсәтү барышы турында
мәгълүмат
гариза
бирүче
тарафыннан
Министрлыкка мөрәҗәгать иткән чакта – телдән
(шәхсән яки телефон буенча) яки язмача рәвештә,
шулай
ук
«Интернет»
челтәрендә
Министрлыкның рәсми сайтында алынырга
мөмкин.
Күпфункияле
үзәкләрдәге,
күпфункцияле үзәкләрнең читтәр торып эшләү
урыннарында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтелмм.
2.16. Дәүләт хезмәтен электрон
Дәүләт
хезмәте
электрон
формада
формада күрсәтү үзенчәлекләре
күрсәтелми.
Әлеге Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән
документларны тапшыру тәртибе турында
«Интернет» челтәре аша консультация үткәрү
мөмкинлеге бар.
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3. Административ процедураларның (гамәлләрның) составы, эзлеклелеге
һәм үтәү вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
электрон формадагы административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү
үзенчәлекләре, шулай ук күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләт һәм муниципаль
хезмәт күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләренең читтә урнашкан эш урыннарында
дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең административ процедураларын
башкару үзенчәлекләре
3.1. Дәүләт хезмәтен күрсәткән вакытта гамәлләр эзлеклелеген сурәтләү.
3.1.1. Дәүләт хезмәтен күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) гариза бирүчегә ярдәм күрсәтүне, шул исәптән дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен
кирәк булган документларны рәсмиләштерү өлешендә дә ярдәм күрсәтүне күз
алдында тота торган, консультация бирү;
2) гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү;
3) спорт разрядын, «беренче категория спорт хөкемдары» спорт
хөкемдарыквалификация категориясен бирү, мәхрүм итү, яңадан торгызу турында
боерык проектын әзерләү;
4) спорт исемен, «Бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары» квалификация
категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен Россия Федерациясе Спорт
министрлыгына тапшыру хатын әзерләү һәм җибәрү;
5) бирелгән разряд турындагы тамга белән, спортчының зачет квалификация
кенәгәсен (биргәндә билгеләнгән разряд билгесе булган) бирү;
6) бирелгән хөкемдарлык категориясе тамгасы белән «беренче категорияле спорт
хөкемдары» зачет квалификация кенәгәсен (бирелгән судья категориясе турындагы
тамга белән) бирү;
7) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтәге эш урыннары аша
дәүләт хезмәте күрсәтү;
8) техник хатаны (язудагы хата, басмадагы хата, грамматик хаталар) төзәтү.
3.1.2. Дәүләт хезмәтен күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелегенең блок-схемасы 11
нче кушымтада тәкъдим ителде.
3.2. Гариза язучыга консультация бирү, гариза бирүчегә, шул исәптән дәүләт
хезмәтен күрсәтү өчен кирәк булган документларны тутыру өлешендә.
Гариза бирүче Бүлеккә шәхсән, телефон аша һәм (яисә) (шул исәптән электрон
почта аша) дәүләт хезмәтләрен алу тәртибе турында консультация алу өчен
мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Бүлек белгече гариза бирүчегә консультация үткәрә, шул исәптән гариза
формасы һәм дәүләт хезмәте күрсәтүен алу өчен башка мәсьәләләр буенча да. Кирәк
булганда, Бүлек белгече гариза бирүчегә шул исәптән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен
кирәк булган гаризаны рәсмиләштерү өлешендә дә ярдәм күрсәтә.
Әлеге пункт белән билгеләнеп куела торган процедура Гариза бирүче
мөрәҗәгать иткән көнне тормышка ашырыла.
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Процедура нәтиҗәсе: дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәк булган гаризаны
рәсмиләштерү һәм документларның билгеләнгән комплекты өлешендә консультация
бирү, ярдәм күрсәтү.
3.3. Гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү
3.3.1. Гариза бирүче дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза белән шәхсән үзе,
почта, «Интернет» челтәре, электрон почта аша мөрәҗәгать итә.
Гариза Татарстан Республикасының Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы
аша бирелергә мөмкин.
Билгеләнгән документлар комплекты кулга яки почта аша тапшырыла.
3.3.2. Министрлыкка гариза бирелгәндә Бүлек белгече:
- гаризада билгеләнгән формага туры китереп, билгеләнгән документларның
комплектлылыгы буенча мәгълүмат (белешмәләр, мәгълүмат) булуын;
- гаризада бирелгән мәгълүматларның документлар комплектындагы
белешмәләргә туры килүен тикшерә.
Гариза һәм әлеге административ регламентның 2.8 пунктында каралган
документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта, Бүлек белгече:
документларны кабул итә һәм терки;
гариза бирүчегә почта аша яисә электрон почта аша (аның теләге буенча)
гаризаның, кергән номерга бирелгән документларны кабул итү датасы турындагы
тамга белән күчермәләрен тапшыра яисә җибәрә;
Татарстан Республикасы спорт министрына (алга таба – министр) Татарстан
Республикасы дәүләт хакимияте органнарының электрон документ әйләнешенең
бердәм ведомствоара системасы – «Электрон Хөкүмәт» (алга таба – электрон документ
әйләнеше) аша гаризаны җибәрә.
Гаризалар һәм документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта
Бүлек белгече, әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән документларны кабул
итүдән баш тарту сәбәпләрен нигезләп, язмача баш тарту әзерли.
Әлеге пункт билгеләгән Процедура гариза кергән көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән һәм министрга җибәрелгән
гариза яки Гариза бирүчегәгариза кабул итүдән баш тарту турында язмача хәбәр.
3.3.3. Министр гаризаны карый һәм карау өчен министрның беренче
урынбасарына җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгән көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: карау өчен министрның беренче урынбасарына
җибәрелгән гариза.
3.3.4. Министрның беренче урынбасары гаризаны карый һәм карау өчен Бүлек
башлыгына җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгән көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: карау өчен Бүлек башлыгына җибәрелгән гариза
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3.3.5. Бүлек җитәкчесе гаризаны үтәү өчен Бүлекнең җаваплы белгеченә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгән көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: үтәү өчен Бүлек белгеченә җибәрелгән гариза.
3.4. Гаризаны карау һәм аның буенча карар кабул итү.
3.4.1. Бүлек Белгече:
спорт разрядын, «спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
спорт хөкемдарының «беренче категорияле спорт хөкемдары» квалификация
категориясен бирү, мәхрүм итү, яңадан торгызу өчен нигезләр булу – булмавына
документларны карый һәм бирү турында боерык проектын яисә гариза бирүчегә, баш
тарту сәбәпләрен күрсәтеп, хат (алга таба- боерык проекты, хат) әзерли.
«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче разряд « спорт разрядларын
бирүдән баш тарту өчен түбәндәгеләр нигез булып тора:
- спортчы нәтиҗәләренең спорт разряды бирү өчен Министрлык тарафыннан
расланган документларда күрсәтелгән нормаларга, таләпләргә һәм аларны үтәү
шартларына туры килмәве;
- спортчы норманы, таләп һәм аларны үтәү шартларын үтәгән ярышка кадәр яки
үткәрелгән көнне булган спортчыны спорт дисквалификацияләве;
- мондый ярышлар һәм (яки) физкультура чаралары турында оештыручылар
тарафыннан расланган нигезләмәләрдә (регламентларда) билгеләнгән ярышларга һәм
(яки) физкультура чараларына кертү рөхсәте шартларын бозу;
«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче разряд « спорт разрядларыннан
мәхрүм итүдән баш тарту нигезләре булып тора:
- бирелгән мәгъүматларның ББСК Нигезләмәсенең 83 пунктында каралган спорт
разрядыннан мәхрүм итү өчен сәбәпләргә туры килмәү ;
- спорт федерациясе, физкультура-спорт оешмасы, спорт әзерлеген башкаручы
оешма, белем бирү оешмасы яки Гариза бирүче тарафыннан элек шул ук нигезләрдә
бирелгән спорт разрядыннан мәхрүм ителү турында гариза буенча оешманың карары
булу.
«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче разряд» спорт разрядын яңадан
торгызудан баш тарту өчен нигез булып тора:
- бирелгән мәгълүматларның ББСК Нигезләмәсенең 92 пунктындагы икенче
абзацында каралган спорт разрядын яңадан торгызу өчен нигезгә туры килмәве ;
- спорт федерациясе, физкультура-спорт оешмасы, спорт әзерлеген башкаручы
оешма, Гариза бирүче яки спортчы тарафыннан элек шул ук нигезләрдә бирелгән
спорт разрядын яңадан торгызу турындагы гариза буенча оешманың карары булу.
«Беренче категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен бирүдән
баш тарту өчен нигез булып Россия Федерациясе Спорт министрлыгы тарафыннан
расланган квалификация таләпләрен (спорт төрләре буенча) үтәмәү тора;
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«Беренче категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясеннән мәхрүм
итүдән баш тарту өчен нигез булып, бирелгән белешмәләрнең спорт хөкемдарлары
турындагы Нигезләмәнең 67 пунктында каралган квалификация категориясеннән
мәхрүм итү өчен нигезләргә туры килмәве тора.
«Беренче категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен яңадан
торгызудан баш тарту өчен нигез булып түбәндәгеләр тора:
- бирелгән белешмәләрнең спорт хөкемдарлары турындагы Нигезләмәнең 76
пунктында каралган квалификация категориясен яңадан торгызу өчен нигезгә туры
килмәве ;
- элегрәк шул ук нигезләр буенча төбәк спорт федерациясе яки спорт хөкемдары
тарафыннан бирелгән квалификация категориясен яңадан торгызу турындагы гариза
буенча оешманың карары булу.
Россия Федерациясе Спорт министрлыгына спорт исемнәрен, «бөтенроссия
категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү, яңадан
торгызу өчен тәкъдим бирүдән баш тарту өчен нигез булып әлеге регламентның 2.5
пунктындагы 4 нче подпунктында күрсәтелгән документларның тулы комплекты
булмау тора.
Россия Федерациясе Спорт министрлыгына тапшыруга бергә теркәлгән хат
проектын яки Гариза бирүчегә спорт исеме бирү һәм «бөтенроссия категориясендәге
спорт хөкемдары» квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү өчен тәкъдим
юллаудан баш тарту, баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, турындагы хат проектын әзерли
(алга таба – бергә теркәлгән хат проекты).
Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар үтәү өчен Бүлек белгеченә
гариза җибәрелгәннән соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: боерык проектлары, хатлар, бергә теркәлгән хат
проекты Бүлек башлыгына килештерүгә җибәрелә.
3.4.2. Бүлек башлыгы әзерләнгән боерык проектларының, хатларның, бергә
теркәлгән хатларының дөреслеген тикшерә, килештерә һәм килештерүгә министрның
беренче урынбасарына җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура Бүлек башлыгына һәм
министрның беренче урынбасарына килештерүгә кергән көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгына һәм министрның беренче
урынбасарына килештерүгә юлланган боерык, хат проектлары, бергә теркәлгән хат
проекты.
3.4.3. Министрның беренче урынбасары боерык, баш тарту турындагы хат
проектларына, бергә теркәлгән хат проектына рөхсәт имзасын куя, бүлеккә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура боерык, баш тарту турындагы
хат проектларының, бергә теркәлгән хат проектының министрның беренче
урынбасарына килештерүгә кергән мизгелдән соң бер эш көне эчендә гамәлгә
ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: министрның беренче урынбасары визасы белән
боерык, хат проектлары, бергә теркәлгән хат проекты.
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3.4.4. Бүлек белгече килештерелгән боерык, баш тарту турындагы хат
проектларын, бергә теркәлгән хат проектын министрга кул кую өчен җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура боерык, баш тарту турындагы
хат проектларын, бергә теркәлгән хат проектын министрның беренче урынбасары
белән килештерелгән көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: министрга кул куюга юлланган боерык, хат
проектлары, бергә теркәлгән хат проекты.
3.4.5. Министр Россия Федерациясе Спорт министрлыгына җибәрелә торган
боерык проектларын, хат проектын, бергә теркәлгән хатны проектын имзалый.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура боерык, баш тарту турындагы
хат проектларын, бергә теркәлгән хат проектын министрга кул куюга җибәргәннән
соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: боерык, баш тарту турында хат, министр имзалаган
бергә теркәлгән хат.
3.4.6. Оештыру эше, эш башкару һәм тикшерү бүлеге белгече боерыкны, бергә
теркәлгән хат хатын, гариза бирүчегә җибәрелә торган бирүдән баш тарту турындагы
хатны терки.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура имзалау өчен документлар
кергән көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: Министрлык боерыгы, бергә теркәлгән хатны, гариза
бирүчегә разряд яисә хөкемдарлык категориясен бирүдән баш тарту турында
җибәрелгән хат.
3.4.7. Бүлек белгече Министрлыкның рәсми сайтында министрлык боерыгын
урнаштыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура боерыкны теркәү көнендә
гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Министрлыкның рәсми сайтында урнаштырылган
Министрлык боерыгы.
3.5. Бүлек белгече:
3.5.1 зачет квалификация кенәгәсендә спорт разряды яки спорт хөкемдары
кенәгәсендә спорт хөкемдарының квалификация категориясен бирү турында билге
ясый;
гариза бирүче беренче тапкыр мөрәҗәгать иткән очракта, бирелгән разрядлы
зачет квалификация кенәгәсен яисә бирелгән категорияле спорт хөкемдары кенәгәсен
бирә.
Әлеге пункт тарафыннан билгеләнә торган процедура алдагы процедураны
үткәрү көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Нәтиҗә: гариза бирүчегә зачет кенәгәсен бирү.
3.5.2. Россия Федерациясе Спорт министрлыгына тәкъдим итүгә бергә теркәлгән
хат а баручы хатны һәм билгеләнгән документлар комплектын яки гариза бирүчегә
спорт исеме бирү һәм «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары» квалификация
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категориясен бирү, мәхрүм итү өчен тәкъдим бирүдән баш тарту, баш тарту сәбәбен
күрсәтеп, турындагы хат проектын җибәрә.
Әлеге пункт тарафыннан билгеләнә торган процедура алдагы процедураны
үткәрү көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Нәтиҗә: Россия Федерациясе Спорт министрлыгына бергә теркәлгән хат ып йөрү
хаты, гариза бирүчегә баш тарту турында хат.
3.6. Дәүләт хезмәте күпфункцияле үзәк аша электрон формада, күпфункцияле
үзәкнең ерак урнашкан эш урыннарында күрсәтелми.
3.7. Техник хаталарны (язудагы хата, басмадагы хата, грамматик яки арифметик
хаталар) (алга таба – техник хата) төзәтү.
Спорт разряды бирү турында зачет квалификация кенәгәсен һәм спорт
хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт хөкемдары кенәгәсен
яңадан рәсмиләштерү аларда техник хаталарны (язудагы хата, басмадагы хата,
грамматик хаталар) (алга таба – техник хата) юкка чыгаруга бәйле рәвештә гамәлгә
ашырыла.
Техник хатаны төзәтү турында гариза Гариза бирүче тарафыннан шәхсән
тапшырыла яисә почта аша җибәрелә.
Спорт разряды бирү турында зачет квалификация кенәгәсен һәм спорт
хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт хөкемдары кенәгәсен
яңадан рәсмиләштерү теркәлгән гариза (тәкъдим ителгән форма әлеге Регламентның
9 нчы кушымтасында китерелгән) нигезендә гамәлгә ашырыла, аңа техник хата
булган спорт разряды бирү турында зачет квалификация кенәгәсе һәм спорт
хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт хөкемдары кенәгәсе
теркәлә.
3.7.1 Оештыру эшләре, эш башкару һәм тикшерү бүлеге (алга таба – Оештыру
бүлеге) белгече:
теркәлгән документлар белән техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кабул
итә һәм терки;
министрга бердәм ведомствоара электрон документ әйләнеше системасы аша
электрон формада техник хаталарны төзәтү турында гариза җибәрә.
Әлеге пункт тарафыннан билгеләнә торган процедура техник хатаны төзәтү
турында гариза кергән көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: техник хатаны төзәтү турында кабул ителгән,
теркәлгән һәм министрга җибәрелгән гариза.
3.7.2. Министр техник хаталарны төзәтү турындагы гаризаны карый һәм карау
өчен министрның беренче урынбасарына җибәрә.
Әлеге пункт тарафыннан билгеләнә торган процедура техник хатаны төзәтү
турында гаризаны теркәү көнендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: министрның беренче урынбасарына карап тикшерүгә
җибәрелгән техник хаталарны төзәтү турында гариза.
3.7.3. Министрның беренче урынбасары техник хатаны төзәтү турындагы
гаризаны карый һәм карау өчен Бүлек башлыгына җибәрә.
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Әлеге пункт тарафыннан билгеләнә торган процедура техник хатаны төзәтү
турында гаризаны теркәү көнендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгына карауга җибәрелгән техник хатаны
төзәтү турында гариза.
3.7.4. Бүлек җитәкчесе Бүлек белгечен билгели һәм аңа башкару өчен техник
хатаны төзәтү турында гаризаны тапшыра.
Әлеге пункт тарафыннан билгеләнә торган процедура техник хатаны төзәтү
турында гаризаны теркәү көнендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: Бүлек белгеченә юлланган техник хатаны төзәтү
турында гариза.
3.7.5. Бүлек белгече:
спорт разряды бирү турында зачет квалификация кенәгәсен һәм спорт
хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт хөкемдары кенәгәсен
яңадан рәсмиләштерә;
Гариза бирүчегә спорт разряды бирү турында зачет квалификация кенәгәсен һәм
спорт хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт хөкемдары
кенәгәсен яңадан рәсмиләштерү турында хат проектын әзерли һәм килештерү өчен
Бүлек башлыгына җибәрә.
Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар башкару өчен Бүлек белгеченә
техник хатаны төзәтү турында гаризаны җибәргәннән соң бер эш көне эчендә гамәлгә
ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгына килештерүгә җибәрелгән спорт
разрядын бирү турында зачет квалификация кенәгәсе яки спорт хөкемдарының спорт
хөкемдары квалификация категориясен бирү турындагы кенәгәсе, мөрәҗәгать итүчегә
хат проекты.
3.7.6. Бүлек башлыгы спорт разряды бирү турында зачет квалификация
кенәгәсен яки спорт хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт
хөкемдары кенәгәсенең дөреслеген тикшерә, гариза бирүчегә хат проектын килештерә
һәм аны беренче урынбасарына килештерүгә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура спорт разряды бирү турында
зачет квалификация кенәгәсен һәм спорт хөкемдары квалификация категориясен бирү
турында спорт хөкемдары кенәгәсе Бүлек башлыгына килештерүгә кергән көнне
гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: министрның беренче урынбасарына килештерүгә
юнәлдерелгән хат проекты.
3.7.7. Министрның беренче урынбасары гариза бирүчегә аңа теркәп бирелә
торган спорт разряды бирү турында зачет квалификация кенәгәсен яки спорт
хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт хөкемдары кенәгәсе белән
хат проектын килештерә һәм бүлеккә җибәрә.
Әлеге пункт тарафыннан билгеләнә торган процедура Бүлек башлыгыннан хат
проекты кергән көнне гамәлгә ашырыла.
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Процедураның нәтиҗәсе: спорт разряды бирү турында зачет квалификация
кенәгәсе яки спорт хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт
хөкемдары кенәгәсе теркәлгән килештерелгән хат проекты.
3.7.8. Бүлек белгече килештерелгән хат проектын министрга кул кую өчен
җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура хат проектының министрның
беренче урынбасары тарафыннан килешенгән көнендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: министрга кул кую өчен юлланган хат проекты.
3.7.9. Министр гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү турында хат проектын
имзалый.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура министрга имза салу өчен хат
проекты җибәргән көннән соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә министр имзалаган хат.
3.7.10. Бүлек белгече спорт разряды бирү турында зачет квалификация кенәгәсен
яки спорт хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт хөкемдары
кенәгәсен министр имзалаган хат белән бергә оештыру бүлегенә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза бирүчегә хатны министр
имзалаган көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: оештыру бүлегенә юлланган гариза бирүчегә хат.
3.7.11. Оештыру бүлеге белгече министр тарафыннан имзаланган дәүләт хезмәте
күрсәтү турындагы хатны теркәүне гамәлгә ашыра һәм гариза бирүче күрсәткән почта
адресына юллый яки гаризада күрсәтелгән очракта, кулына тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза бирүчегә хатны министр
имзалаган көнне гамәлгә ашырыла.
3.7.12. Бүлек белгече спорт разряды бирү турында зачет квалификация кенәгәсен
яки спорт хөкемдары квалификация категориясен бирү турында спорт хөкемдары
кенәгәсе кулына бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза бирүче килгән көнне
гамәлгә ашырыла.
Нәтиҗә: техник хата төзәтелгән спорт разряды бирү турында зачет
квалификация кенәгәсе яки спорт хөкемдары квалификация категориясен бирү
турында спорт хөкемдары кенәгәсен бирү.
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне тикшерү тәртибе һәм формалары
4.1. Дәүләт хезмәтен күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын тикшерү үз эченә
Гариза бирүчеләрнең хокукларын бозуларны ачыклау һәм юкка чыгаруны,
шикаятьләрне карау, тикшерүләр уздыру, карарлар кабул итү һәм гариза бирүчеләр
мөрәҗәгатьләренә җавап әзерләүне, Министрлыкның вазыйфаи затларының
гамәлләренә (гамьсезлекләренә) карарлар әзерләүне ала.
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Министрлыктагы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезләмәләрен һәм
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә куелган таләпләрне билгели торган башка төр нормативхокукый актларны үтәүне, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итүне агымдагы
тикшерү тиешле административ процедураны башкару өчен җаваплы зат һәм дәүләт
хезмәтен күрсәтү буенча эшне оештыру өчен җаваплы министр урынбасары
тарафыннан тормышка ашырыла.
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын тикшерү үз эченә
тикшерүләр үткәрү, дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның
гамәлләренә (гамьсезлегенә) шикаять белдереп язылган гаризаларны карау, карар
кабул итү һәм җавап әзерләүне ала.
Административ процедураларны үтәүне тикшерү формалары булып:
эш башкаруны алып баруны;
документларны карау нәтиҗәләренең законнар (әлеге Регламент) таләпләренә
туры килүен;
документларны кабул итү вакытларын һәм тәртибен саклауны;
дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта нәтиҗәләрне бирү вакытларын һәм тәртибен
үтәүне тикшерүләрне үткәрү тора.
Тикшерүләр үткәрүнең кабатланып торуы планлы (эш планы нигезендә
уздырыла) һәм планнан тыш (гариза бирүченең аерым мөрәҗәгате буенча) характерда
була.
4.2. Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең
хокукларын бозу очраклары ачыкланганда дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен җаваплы
гаепле дип табылган вазыйфаи затлар Россия Федерациясе законнары белән
билгеләнгән тәртиптә җаваплылыкка тартыла.
4.3. Гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалары ягыннан дәүләт
хезмәте күрсәтүне тикшерү Министрлык эшчәнлегенең дәүләт хезмәте күрсәткәндә
ачык булуы, дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе һәм дәүләт хезмәте күрсәтү процессында
мөрәҗәгатьләр (шикаятьләр) карауның судка кадәр карау мөмкинлеге турында тулы,
актуаль һәм дөрес мәгълүмат бирү юлы белән тормышка ашырыла.
5. Министрлыкның, шулай ук аның вазыйфаи затлары һәм дәүләт
гражданлык хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамьсезлегенә)
судка кадәр (судтан тыш) дәгъва бирү
5.1. Гариза бирүчеләр Министрлык, Министрлыкның вазыйфаи заты яисә
Министрлыкның дәүләт гражданлык хезмәткәренең гамәлләренә (гамьсезлегенә)
карата судка кадәр – Министрлыкка дәгъва бирергә хокуклы. Министр кабул иткән
дәүләт хезмәте күрсәтү белән бәйле карарларга шикаятьләр Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетына бирелә.
5.2. Гариза бирүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда
мөрәҗәгать итә ала:
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1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында Гариза бирүченең гаризасын теркәү
вакытын бозган очракта;
2) дәүләт хезмәте күрсәтүнең вакытын бозганда;
3) гариза бирүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында
каралмаган документлар яисә мәгълүматларны, яки күздә тотылмаган гамәлләрне
тормышка ашыруны таләп иткәндә;
4) гариза бирүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында каралган
документларны кабул итүне кире каккан чакта;
5) әгәр кире кагу өчен нигезләмәләр федераль законнар, аларга бәйле рәвештә
кабул ителгән башка Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актлары белән каралмаган
булса, дәүләт хезмәте күрсәтүне кире какканда;
6) дәүләт хезмәте күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында
каралмаган түләү кертүне таләп иткән очракта;
7) дәүләт хезмәте күрсәтә торган Министрлык, аның дәүләт хезмәте күрсәтә
торган вазыйфаи заты дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
җибәрелгән хаталар яисә хәреф хаталарын төзәтүдән баш тарткан яисә шундый
төзәтүләрның билгеләнгән вакытын бозган чагында;
8) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яисә
тәртибен бозганда;
9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүне
туктатканда;
10) гариза бирүчедән дәүләт хезмәте күрсәткәндә кирәк булган документларны
кабул итүдән беренчел баш тартканда, яисә 210-ФЗ федераль законының 7 маддәсе 1
өлеше 4 пункты белән каралган очраклардан тыш дәүләт хезмәтен күрсәтүдән баш
тартканда дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәк булган документлар яки мәгълүматның
булмавы һәм (яки) дөрес түгеллеге күрсәтелмәгән мәгълүматны таләп итү.
5.3. Шикаять язма формада кәгазьдә яисә электрон формада бирелә.
Министрлыкның, министрлыкның вазыйфаи затының, министрлык дәүләт
хезмәткәренең, министрның карарларына һәм гамәлләренә (гамьсезлегенә) шикаять
почта, дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең күпфункцияле үзәге аша,
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, Министрлыкның рәсми
сайтыннан http://minsport.tatarstan.ru файдаланып, Татарстан Республикасы Дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләре порталы (http://uslugi.tatarstan.ru/), Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләренең (функцияләре) бердәм порталы (https://www.gosuslugi.ru)
аша җибәрелергә, шулай ук гариза бирүчедән шәхси кабул итү вакытында алынырга
мөмкин.
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5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш:
1) карарлары яисә гамәлләренә (гамьсезлегенә) шикаять бирелә торган
министрлык атамасы, министрыкның вазыйфаи заты яисә дәүләт гражданлык
хезмәткәренең исеме.
2) гариза бирүче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме соңгысы –
булган очракта), тору урыны турында мәгълүмат, гариза бирүче – юридик затның
атамасы, урнашкан урыны, шулай ук элемтә өчен телефон номеры (номерлары),
электрон почта (булган очракта) адресы (адреслары) һәм гариза бирүчегә җавап
җибәрелергә тиеш булган почта адресы;
3) министрлык, аның вазыйфаи заты яисә дәүләт гражданлык хезмәткәренең
дәгъвалана торган карарлары һәм гамәлләре (гамьсезлеге) турында мәгълүмат;
4) министрлык, аның вазыйфаи заты яисә дәүләт гражданлык хезмәткәренең
карары һәм гамәле (гамьсезлеге) белән килешмәү өчен нигез булып торган дәлилләр.
Гариза бирүче тарафыннан аның дәлилләрен раслый торган документлар (булган
очракта) яисә аларның күчерелмәләре тәкъдим ителергә мөмкин.
5.5. Гариза бирүче шикаятьне нигезләү һәм карау өчен кирәк булган мәгълүмат
һәм документларны алырга хокуклы.
5.6. Шикаятьне карау вакыты – рәсмиләштерелгән көннән алып 15 эш көне
дәвамында. Министрлык, министрлыкның вазыйфаи заты гариза бирүчедән
документлар кабул итүдән яки җибәрелгән хаталар һәм хәреф хаталарын төзәтүдән
баш тарту буенча, яисә шундый төр төзәтүләрне кертүнең билгеләнгән вакытларын
бозуга карата шикаять язган очракта – аны рәсмиләштергән көннән башлап биш эш
көне дәвамында.
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул
ителә:
1) Шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка
чыгару, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән
хаталар һәм хәреф хаталарын төзәтү, гариза бирүчегә Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында
каралмаган акчаларны кире кайтару формасында;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла.
Карар кабул ителгән көннән соңгы көннән дә соңга калмыйча гариза бирүчегә
язмача рәвештә һәм гариза бирүче теләге буенча электрон формада шикаятьне карау
нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә.
Шикаятьне канәгатьләндерерлек дип тапкан очракта, гариза бирүчегә әзерләнгән
җавапта дәүләт хезмәтен күрсәткәндә җибәрелгән бозуларны кичекмәстән юкка
чыгару максатында Министрлык тарафыннан торрмышка ашырыла торган гамәлләр
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук җибәрелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә
һәм гариза бирүчегә алга таба дәүләт хезмәтен алу өчен кирәк мәгълүмат күрсәтелә.
Шикаятьне канәгатьләндерерлек түгел дип тапкан очракта, гариза бирүчегә
җавапта әлеге карарны кабул итү буенча дәлилләнгән аңлатма, шулай ук кабул ителгән
карар буенча шикаять язу тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
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5.8. Шикаятьне карау барышында яисә аның нәтиҗәләре буенча административ
хокук бозу составы яисә җинаять билгеләре ачыкланган очракта шикаятьләр карау
буенча вәкаләтләре булган вазыйфаи зат булган материалларны тиз арада
прокуратура органнарына юллый.
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына 1 нче кушымта
(тәкъдим ителгән форма)
Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы

Россия Федерациясе Спорт министрлыгына спортчы
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.А.и.)
_____________________________ бирергә тәкъдим юллау турында гариза

Кушымта:

________________________________________________________________
(ББСК буенча билгеләнгән документлар комплекты)
.
___________________________________________________________________________
Үтенеч язуын юллый торган оешмадан вәкаләтле вәкилнең вазыйфа атамасы, имзасы, фамилия һәм
инициаллары

-------------------------------<*> Оешма (региональ спорт оешмасы) бланкы белән рәсмиләштерелә

Гаризаны теркәү турында билге «___» ____________ ел

№
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына 2 нче кушымта
(тәкъдим ителгән форма)
Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы

Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
«бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен бирүгә
тәкъдим юллау турында гариза
________________________________________________________________________
(Ф.И.А.и.)
тәкъдимен Россия Федерациясе Спорт министрлыгына юллау мөмкинлеген каравыгызны сорыйбыз.
Кушымта::
____________________
(Хөкемдарлар турындагы Нигезләмә нигезендә билгеләнгән документлар комплекты)

____________________________________________________________________________________
Үтенеч язуын юллый торган оешмадан вәкаләтле вәкилнең вазыйфа атамасы, имзасы, фамилия һәм инициаллары

-------------------------------<*> Оешма (региональ спорт оешмасы) бланкы белән рәсмиләштерелә

Гаризаны теркәү турында билге «___» ____________ ел

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

№
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына
3 нче кушымта
(тәкъдим ителгән форма)
Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы

_____________________________________ ия ______________________________
(спорт разряды)
(Ф.И.А.и.)
«__________________» спорт төренең «_________________» спорт разряды буенча
спорт разряды бирү турында гариза
Кушымта:

______________________________________________________________________
ББСК буенча билгеләнгән документлар комплекты)

___________________________________________________________________________________
Спортчыны тәкъдим итү кәгазе юллый торган оешмадан вәкаләтле вәкилнең вазыйфа атамасы, имзасы, фамилия һәм
инициаллары

<*> Оешма (региональ спорт оешмасы) бланкы белән рәсмиләштерелә

Гаризаны теркәү турында билге «___» ____________ ел

№
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына
4 нче кушымта
(тәкъдим ителгән форма)

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы

«беренче категорияле спорт хөкемдары» квалификация категориясен бирүгә гариза
______________________________________________
(Ф.И.А.и)

Кушымта:
________________________________________________________________
(Хөкемдарлар турындагы Нигезләмә нигезендә билгеләнгән документлар комплекты)

__________________________________________________________________________________
Үтенеч язуын юллый торган оешмадан вәкаләтле вәкилнең вазыйфа атамасы, имзасы, фамилия һәм
инициаллары

-------------------------------<*> Оешма (региональ спорт оешмасы) бланкы белән рәсмиләштерелә

Гаризаны теркәү турында билге «___» ____________ ел

№
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына 5 нче кушымта
(тәкъдим ителгән форма)

ТӘКЪДИМ
ИТҮ

Блокта 2 нөсхә
фото
(3×4 см)

СМ (ХКСМ, БХ)
Кирәклесен сайларга
Яшел төстәге бланк
(сайлаганнан соң, артыгын бетерергә)

Спорт төре
Фамилиясе
Атасының исеме

Исеме
Туган көне

Република, край,
өлкә, округ
БИФСҖ,
ведомство
Белеме

көн

Шәһәр (авыл,
бистә)
Спорт мәктәбе

ай

ел

БЯСМ, БЯОРСМ, ЮСОМ
кирәкмәгенне сызарга

Физик тәрбия
буенча белеме

Уку (эш) урыны,
вазыйфасы
Өй адресы
Алдагы исеме

Бирелү яки Раслау вакыты

Спортчыны әзерләгән тренерларның
Ф.И.А.и.

Региональ спорт федерациясе
М.У.

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы
М.У.

Җитәкче
(имза)

дата

Министрның
беренче урынбасары
Х.Х.Шәйхетдинов

______________
(имза)

дата

ТӨП КҮРСӘТКЕЧЛӘР (нормативлар)

Башкару
көне
көн, ай,
ел

Тренер
категориясе

Ярышлар атамасы (дисциплина,
авырлык)

Ярышларның
рангы,
категориясе

Россия Спорт министрлыгына керү
көне
орпв
Күрсәтелгән нәтиҗә
(хөкемдарның вазыйфасы)
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БКП №

Хөкемдарның
Фамилияләре,
Шәһәр
Хөкемдарлык
вазыйфасы
инициаллары
категориясе
Баш хөкемдар
Баш сәркатип
Өлкән хөкемдар
Документны Федерация, Союз, Ассоциация, Россия Спорт министрлыгы бүлеге тарафыннан раслау
Федерация, Союз, Ассоциация карары
Беркетмә номеры
Федерация (Союз,
___________________(_________________)
Дата
Ассоциация) Президенты
РСМФ җаваплы сәркатибе
___________________(_________________)
Дата
Җаваплы башкаручы
___________________(_________________)
Дата
Спорт исемнәрен бирү бүлеге
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту
сәбәпләрен һәм бозулар
турында искәрмәсен күрсәтеп
җаваплы затның имзасы

Имза
_________

Дата
____________
Дата
_________
Имза
____________
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына 6 нчы кушымта
(тәкъдим ителгән форма)
ТӘКЪДИМ

Блокта 2 нөсхә
фото
(3×4 см)

СМК, 1 разряд
Сайларга кирәк

Спорт төре
Фамилиясе
Атасының
исеме

Исеме
Туган көне

Република,
край, өлкә,
округ
БИФСҖ

Шәһәр (авыл,
бистә)

Белеме

Физик тәрбия
буенча белеме

көн

Спорт мәктәбе

Уку (эш)
урыны,
вазыйфасы
Өй адресы
Гамәлдәге
разряд

Бирелү яки Раслау
вакыты

ай

ел

БЯСМ, БЯОРСМ, ЮСОМ
кирәкмәгенне сызарга

Спортчыны әзерләгән тренерларның Ф.И.А.и.

Региональ
спорт федерациясе

Тренер
категориясе

Спортның хәрби-гамәли һәм хезмәти-гамәли төрләре өчен
структур подразделение
______________________________________________
(республика, край, өлкә, округ)
М.У.

М.У.
Җитәкче

Җитәкче
(имза)
____________
(имза)

дата

дата
ТӨП КҮРСӘТКЕЧЛӘР (нормативлар)

Башкару көне
көн, ай, ел

Ярышлар атамасы
(дисциплиналар, авырлык, катнашучылар
саны)

Ярышларның
рангы,
категориясе

орпв
Күрсәтелгән нәтиҗә
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Хөкемдарның
вазыйфасы

Фамилиясе, инициаллары

Шәһәр

Хөкемдарлык
категориясе

Белешмәлек:
ББСК нигезендә (яңа ББСК 2017 елның 2 апреленнән гамәлдә):
1. Документлар тапшыру вакыты билгеләп куелган нормаларны үтәгәннән соң 4 ай дәвамында.
2. СМК разрядын үтәү өчен хөкемдарлар бригадасы – түбәндәге саннан ким булмаска тиеш: югары
категорияле 1 кеше, 1 категорияле – 2 кеше.
3. 1 разрядны үтәү өчен хөкемдарлар бригадасы – түбәндәге саннан ким булмаска тиеш: 1 категорияле 2
кеше, 2 категорияле – 1 кеше.
4. Катнашучылар, команда, көрәш һ.б.ның саны туры килү.
5. Спорт төрләрен исәпкә алган хәлдә яшь таләпләрен үтәү.
6. Спорт разрядының гамәлдә булу вакыты: СМК – 3 ел, 1 разряд – 2 ел.
7. Спорт төрләре буенча квалификация таләпләре РФ Спорт министрлыгы сайтында:
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/ адресы буенча урнаштырылган.
*Спорт разрядын үтәү турындагы боерыклар ТР СМ сайтында (Физик тәрбия һәм спорт. Бүләкләү турында
боерыклар бүлегендә) урнаштырыла.

Здесь, наверное, тоже на Минспорта нужно исправить????
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына 7 нче кушымта
(тәкъдим ителгән форма)
Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы

Спорт исеме һәм спорт разрядыннан мәхрүм итү һәм яңадан торгызу турында гариза

1._________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме (булган очракта),
2._________________________________________________
Спортчының туган көне
3.________________________________________________
( спорт разряды, исеме бирү буенча Оешма документының датасы һәм номеры)
4.______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(спорт разрядыннан, исеменнән, квалификация категориясеннән мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен нигез
булган сәбәпләрне раслый торган мәгълүмат (мәхрүм итү һәм яңадан торгызу өчен нигез булган
документларны да теркәп)

________________________________________________________________________________
Үтенеч язуын юллый торган оешмадан вәкаләтле вәкилнең вазыйфа атамасы, имзасы, фамилия һәм
инициаллары

-------------------------------<*> Оешма (региональ спорт оешмасы) бланкы белән рәсмиләштерелә

Гаризаны теркәү турында билге «___» ____________ ел

№
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына 8 нче кушымта
(тәкъдим ителгән форма)
Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы

Спорт хөкемдары категориясеннән мәхрүм итү һәм яңадан торгызу турында
гариза

1._________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме (булган очракта),
2._________________________________________________
Спортчының туган көне
3.________________________________________________
(спорт разряды, исеме бирү буенча Оешма документының датасы һәм номеры)
4________________________________________________________________________
____
(спорт разрядыннан, исемннән, квалификация категориясеннән мәхрүм итү һәм
яңадан торгызу өчен нигез булган сәбәпләрне раслый торган мәгълүмат (мәхрүм итү
һәм яңадан торгызу өчен нигез булган документларны да теркәп)

________________________________________________________________________________
Үтенеч язуын юллый торган оешмадан вәкаләтле вәкилнең вазыйфа атамасы, имзасы, фамилия һәм
инициаллары

-------------------------------<*> Оешма (региональ спорт оешмасы) бланкы белән рәсмиләштерелә

Гаризаны теркәү турында билге «___» ____________ ел

№
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына 9 нчы кушымта
(тәкъдим ителгән форма)
Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы

__________________________
(оешма атамасы, оешма җитәкчесенең яки оешма вәкиленең Ф.И.А.и.)

Техник хатаны төзәтү турында гариза
Документлар тапшырган чакта җибәрелгән хата (дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе) турында хәбәр итәм.
_______________________________________________________________________
(тапшырылган документ)
_____________________________ дип күрсәтелгән:
__________________________________________________________________________
Дөрес мәгълүмат: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүне һәм дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган документка тиешле үзгәрешләр кертүне
сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
2.
Әзерлек хакында миңа ______________________________________________________________________
(хәбәр итү ысулы)
аша миңа хәбәр итүегезне сорыйм.
_______________ _______________ (______________________)
(дата)
(имза)
(имзаның расшифровкасы)
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ
регламентына
административ
регламентына
10 нчы кушымта

«Спорт мастерына кандидат» һәм «беренче спорт разряды» спорт
разрядларын, «беренче категория спорт хөкемдары» квалификация
категориясен бирү, мәхрүм итү, яңадан торгызу һәм һәм Россия Федерациясе
Спорт министрлыгына спорт исемнәре һәм «Бөтенроссия категорияле спорт
хөкемдары» квалификация категориясе бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдим итүләр юллау өчен буенча дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы
органнарның һәм вазыйфаи затларның реквизитлары
Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы
Вазыйфасы, Ф.И.А.и.

Телефон

Электронный адрес

222-81-02

minsport@tatar.ru

беренче

222 -81-09

Halil.Shayhutdinov@tatar.ru

Югары казанышлар спортын
үстерү
бүлегенең
әйдәп
баручы киңәшчесе

222-81-19

Liriya.Gilyazova@tatar.ru

Министр
Министрның
урынбасары

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан
Вазыйфасы, Ф.И.А.и.
Сәламәтлек саклау, спорт һәм
сәламәт яшәү рәвеше
формалаштыру мәсьәләләре
идарәсе башлыгы
Шакирова Гүзәл Рәис кызы

Телефон
264-77-84

Электронный адрес
Guzel.Shakirova@tatar.ru
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«Спорт мастерлыгына кандидат» һәм «беренче спорт разряды»,
«беренче
категорияле
спорт
хөкемдары»
квалификация
категориясен бирү, аннан мәхрүм итү, спорт разрядларын яңадан
торгызу буенча һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына
спорт исемнәрен, «бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары»
квалификация категориясен бирү, мәхрүм итү һәм яңадан торгызу
өчен тәкъдимнәр юллау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентына 11 нче кушымта
(тәкъдим ителгән форма)
Гамәлләр эзлеклелегенең блок-схемасы
Гариза бирүче
шәхсән, почта
аша яки
Интернет-кабул
итү бүлмәсе
буенча
документлар
тапшыра
Белгеч
документларны
ң
комплектлылыг
ын тикшерә

→

Гариза һәм
документлар

↓

←
→

Документларн
ың тулы
комплектта

Ю
к
→

булуы →

↓

биргән көнне
Әйе

↓
Белгеч
документларны
терки һәм
башкаручыга
юллый

→

Теркәлгән
документлар

↓

Белгеч
документлар
ны гариза
бирүчегә
кире кайтара

→
↓

Документлар
ны кабул итү
формасы

→
↓

Почта аша
яки электрон
формада
↓
Белгеч
документлар
ны кабул
итүдән баш
тарту
турында хат
проекты
әзерли

Шәхси кабул
итү
↓

кергән көнне
↓
Хат проекты
↓

биргән көнне
↓
Гариза
бирүчегә
кире
кайтарылган
документлар
↑

Белгеч
язмача
аңлатма
белән бергә
документлар
ны кире
кайтара

1 көн

Белгеч
документларны
тикшерә һәм
карар кабул итә

→

Юк
↓

Хезмәт
күрсәтүдән
баш тарту өчен
нигезләр
булуы
↓

↓
↓

Министр
хатка кул
куя.
Эш башкару
бүлеге
белгече хат
һәм
документлар

→
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ны гариза
бирүчегә
юллый

Белгеч
категорияне һәм
аны бирү
турында карар
кабул итә
торган органны
билгели
↓

ба
р

→

1 көн
Белгеч хезмәт
күрсәтүдән
баш тарту
турында хат
проекты
әзерли

→

1 көн
↓ Министр
хатка кул куя
һәм эш
башкару
бүлегенә
юллый

Министрл
ык яки
федераль
орган
боерыгы
↓↓

Баш тарту
турында хат
проекты
↓
←

Кул куелган
хат

↓
→

1 көн
Министрлык
↓

Федераль
орган
↓

Белгеч
Хатны терки
һәм юллый
Кул куелган
көнне

Белгеч боерык
проектын
әзерли

Белгеч
документлар
пакетын әзерли
һәм күрсәтмә
белән бергә
Мәскәүгә
юллый

1 көн
↓

1 көн
↓
Юлланган
документлар
↓
Федераль
орган боерык
чыгара һәм
аны
Министрлыкка
юллый

Боерык проекты
↓
Министр
боерыкка кул
куя

1 көн
↓

Имзаланган
боерык
↓
Белгеч зачет

─

Регламент
тарафыннан
билгеләнгән
вакыт эчендә
↓
Боерык
↓

→

Гариза

→

Гариза
бирүчегә
юлланган хат
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квалификация
кенәгәсенәдә
яки спорт
хөкемдары
кенәгәсендә
тамга куя һәм
аны гариза
бирүчегә
тапшыра
1 көн

бирүчегә
тапшырылган
кенәгә
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