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«Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез 
милекнең башка объектларын өлешле төзүдә 
катнашу турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ 
номерлы Федераль законның 3 маддәсендәге 11 
һәм 2 өлешләрендә, 20 һәм 21 маддәләрендә 
билгеләнгән таләпләргә туры килүе турында 
төзүчегә бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 2019 
елның 5 нче февралендәге 12 нче боерыгы 
белән расланган Административ регламентына 
үзгәрешләр кертү турында 

 
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелешен күзәтү инспекциясенең 

норматив хокукый актларын федераль законнарга туры китерү 
максатларында, 

 
БОЕРАМ: 
 
 
1. Бу боерыкта китерелгән «Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез 

милекнең башка объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия 
Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2004 
елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 маддәсендәге 
11 һәм 2 өлешләрендә, 20 һәм 21 маддәләрендә билгеләнгән таләпләргә туры 
килүе турында төзүчегә бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 2009 
елның 5 нче февралендәге 12 нче боерыгы (Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелегенең 2019 елның 29 нчы апрелендәге боерыгы нигезендә 
кертелгән үзгәрешләр белән) белән расланган Административ регламентына 
(алга таба - Регламент) үзгәрешләрне расларга.   

2. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясе Хокук идарәсенең юридик бүлегенә әлеге боерык Татарстан 
Республикасы Юстиция министрлыгына дәүләт теркәвенә җибәрергә.  



 
 

3. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясенең җыелма анализ бүлегенә регламентны Татарстан 
Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеег инспекциясенең рәсми сайтында 
урнаштырырга. 

4. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 

Башлык                                                                                        В.А. Кудряшов 
 
 



 
 

Татарстан Республикасы 
Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясенең 2019 елның 
от «_13_» ___06___  № _71_ 
боерыгы белән расланган 
 

Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез милекнең башка объектларын 
өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон 
актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ 

номерлы Федераль законның 3 маддәсендәге 11 һәм 2 өлешләрендә, 20 һәм 21 
маддәләрендә билгеләнгән таләпләргә туры килүе турында төзүчегә бәяләмә 

бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 2009 елның 5 нче февралендәге 12 нче 

боерыгы белән расланган Административ регламентына кертелә торган 
үзгәрешләрне  

 
1. 1.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә  гамәлгә ашырыла:  
Россия Федерациясе Җир кодексы;  
Россия Федерациясе Торак кодексы; 
«Күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп 
төзүдә катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында»  2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба - 214-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия 
Федерациясе законнары җыелмасы, 2005, № 1, 40 маддә кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 
«Торак төзелеше үсешенә ярдәм итү турында»  2008 елның 24 июлендәге 
161-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 161-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2008, № 30, 3617 бит, 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 
«Торак төзелеше үсешенә ярдәм итү турында»  2008 елның 24 июлендәге 
161-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба -161-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2008, № 30, 3617 бит, 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»  2010 
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 210-ФЗ 
номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2010, 
№ 31, 4179 бит, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып; 
«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия 
Федерациясе законнары җыелмасы, 2011, № 15, 2036 бит, кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 
«Төзүчеләрнең бөлгенлеге (банкротлыгы) вакытында өлешләп төзүдә 
катнашучы гражданнарның хокукларын яклау һәм Россия Федерациясенең 
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аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2017 елның 29 июлендәге 
218-ФЗ номерлы Федераль закон (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, 
Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2017, № 31, 4767 бит, кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып; 
«Күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез милек объектларын өлешле 
төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына 
үзгәрешләр кертү хакында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2018 елның 11 
июнендәге 673нче карары белән  «Федераль закон нигезендә күпфатирлы 
йортларны төзү (төзү) өчен гражданнарның һәм юридик затларның 
акчаларын җәлеп итү хокукына ия төзүче үз акчаларын исәпләү 
кагыйдәләрен раслау турында»  (алга таба - Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 2018 елның 11 июнендәге 673 номерлы карары) (Россия 
Федерациясе законнары җыелмасы, 2018, № 25, 3693 бит); 
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә торак төзелешенең 
бердәм мәгълүмат системасы сайтының адресын билгеләү турында» Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең 2018 елның 25 сентябрендәге 1133 номерлы 
карары (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2018, № 40, 6137 бит); 
«Төзүче эшчәнлегенең финанс тотрыклылыгы нормативлары турында» 2018 
елның 26 декабрендәге 1683 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары 
(Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2018, № 53, 8712 бит); 
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Торак төзелешенең бердәм мәгълүмат 
системасы турында» 2019 елның 26 мартындагы 319 номерлы карары (Россия 
Федерациясе законнары җыелмасы, 2019, № 13, 1427 бит); 
Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык 
министрлыгының «Проект декларациясе формасын раслау турында» 2016 
елның 20 декабрендәге 996/пр номерлы боерыгы (алга таба – Россия Төзелеш 
Министрлыгының 996/пр номерлы боерыгы) (www.pravo.gov.ru Рәсми 
хокукый мәгълүмат интернет-порталы), 2016, 30 декабрь, бастырып чыгару 
номеры: 001201612300099, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 
Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык 
министрлыгының 2018 елның 11 октябрендәге боерыгы белән № 653/пр 
«Төзүче һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны һәм Күчемсез 
мөлкәтнең башка объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия 
Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2004 
елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 
11 һәм 2 өлешләрендә, 20 һәм 21 маддәләрендә билгеләнгән таләпләргә туры 
килүе турында бәяләмә формасын раслау хакында" (алга таба – Россия 
Төзелеш Министрлыгының № 653/пр боерыгы) (www.pravo.gov.ru Рәсми 
хокукый мәгълүмат интернет-порталы), 2018, 28 декабрь, бастырып чыгару 
номеры: 001201812280059). 
«Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары 
җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез 
милекнең башка объектларын өлешле төзү өлкәсендә, шулай ук күпфатирлы 
йортларны төзүгә бәйле торак-төзелеш кооперативларының эшчәнлегенә 
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дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча Татарстан 
Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2007 елның 27 
декабрендәге 66-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 
ТР Законы № 66-ТРЗ) (Республика Татарстан, 2007, 28 декабрь, кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе мәсьәләләре» 
2007 ел, 12 нче ноябрь, 622 нче номерлы карары (алга таба – Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 622 нче номерлы карары) белән 
(«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 
боерыклары һәм республика башкарма хакимият органнарының норматив 
актлары җыентыгы» журналы, 2007, № 43, 1707 бит, белән кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт 
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 
тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 ел, 2 
ноябрь, 880 нче карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарлары һәм боерыклары җыентыгы» журналы, 2010, № 46, 2144 бит,  
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 
2. 3.1.1 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  
" Дәүләт хезмәтен КФҮләрдә, читтәге эш урыны аша күрсәтү.»; 
3. 3нче бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 3.5 пунктын өстәргә: 
«Мөрәҗәгать итүчеләргә КФҮләрдә читтәге эш урыны аша дәүләт хезмәте 
күрсәтү. 
Күп функцияле үзәктә дәүләт хезмәте (шул исәптән дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында гариза бирү), КФҮнең читтән торып эш урыны аша күрсәтелә 
алмый.». 


