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«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 11 мартындагы 294нче номерлы карары белән 

расланган «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә капиталь төзелеш объектларын, реконструкцияләү рөхсәт 

ителгән төзелеш чик параметрларыннан тайпылышка рөхсәт бирү буенча 

Административ регламентка үзгәреш кертү турында 

 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру 

максатларында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 

тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

кайбер карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 

нче карарына таянып, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 11 мартындагы 294нче номерлы карары белән 

расланган «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә капиталь төзелеш объектларын, реконструкцияләү рөхсәт 

ителгән төзелеш чик параметрларыннан тайпылышка рөхсәт бирү буенча 

Административ регламентка түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.5 пунктта: 

а) 2нче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«гариза бирүче - физик яисә юридик зат (дәүләт органнарыннан һәм 

аларның территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дәүләт фондлары 
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органнарыннан һәм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарә 

органнарыннан тыш) яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органга мөрәҗәгать 

иткән яки «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 1 

статьясындагы 2 һәм 3 өлешләрендә күрсәтелгән оешмаларга яисә (оешмаларга 

мөрәҗәгать иткән вәкаләтле вәкилләр) яисә оешмалар тарафыннан, «Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 

Федераль законның 1 статьясындагы 23 статьясындагы 5 пунктында 

күрсәтелгән таләп белән, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гариза белән, шул исәптән «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 15_1 

статьясында билгеләнгән тәртиптә, телдән, язма яисә электрон формада 

белдерелгән.;»; 

б) 3 нче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«төзүче - дәүләт хакимияте органнары (дәүләт органнары), җирле 

үзидарә органнары, дәүләт (муниципаль) заказчысы килешүләре нигезендә, 

Россия Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән очракларда, дәүләт 

(муниципаль) заказчының үз вәкаләтләрен төзү, реконструкцияләү, капиталь 

ремонтлау, реконструкцияләү, капиталь ремонтлауны үз вәкаләтләре нигезендә 

тапшырганнар., капиталь төзелеш объектларын сүтү, шулай ук инженерлык 

эзләнүләрен башкару, аларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонт өчен 

проект документациясен әзерләү. Төзүче шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы 

законнарда каралган функцияләрне, техник заказчыга тапшырырга хокуклы;»; 

в) 4нче абзацны түбәндәге  редакцииядә бәян итәргә: 

«техник заказчы - төзүче тарафыннан вәкаләт бирелгән һәм төзүче 

исеменнән инженерлык эзләнүләрен үтәү турында, проект документларын 

әзерләү, капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь 

ремонтлау, сүтү турында килешүләр төзи торган юридик зат әлеге эш төрләрен 

башкаруга биремнәр әзерли, инженерлык эзләнүләрен башкаручы һәм (яки) 

проект документларын әзерләүне, төзелеш, реконструкцияләүне, капиталь 

ремонт, капиталь төзелеш объектларын сүтеп ташлый торган затларга, әлеге 

төр эшләрне башкару өчен кирәкле материаллар һәм документлар бирә. , проект 

документларын раслый, капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга 

рөхсәт алу өчен кирәкле документларны имзалый, шәһәр төзелеше эшчәнлеге 

турындагы законнарда каралган башка функцияләрне гамәлгә ашыра (алга таба 

- техник заказчы функцияләре). Техник заказчының функцияләре бары тик 

инженерлык эзләнүләр, архитектура-төзелеш проектлаштыру, төзелеш, 

реконструкция, капиталь ремонт, капиталь төзелеш объектларын сүтү 

өлкәсендә үзеннән-үзе көйләнә торган оешма әгъзасы, 47 статьяның 2_1 

өлешендә, 48 статьяның 4_1 өлешендә, 52 статьяның 2_1 һәм 2_2 өлешләрендә, 

55_31 статьясының 5 һәм 6 өлешләрендә каралган очраклардан тыш гына 

башкарылырга мөмкин;»;  

 

2.4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



1. Рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүнең чик параметрларыннан кире кагуга рөхсәт бирү турында 

карар проекты Шәһәр төзелеше кодексының 5_1 статьясында билгеләнгән 

тәртиптә үткәрелә торган иҗтимагый фикер алышуларда яисә гавами 

тыңлауларда, шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясы нигезләмәләрен исәпкә 

алып, карап тикшерелергә тиеш. 

 2. Рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турында карар проекты буенча иҗтимагый 

фикер алышулар яки җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре турында бәяләмә 

нигезендә комиссия мондый рөхсәт бирү турында яисә кабул ителгән карарның 

сәбәпләрен күрсәтеп мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турында тәкъдимнәр 

әзерләүне гамәлгә ашыра һәм Башкарма комитет җитәкчесенә күрсәтелгән 

тәкъдимнәрне җибәрә. 

3. Рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүнең чик параметрларыннан кире кагуга рөхсәт бирү яки кабул 

ителгән карарның сәбәпләрен күрсәтеп, мондый рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында карар Башкарма комитет җитәкчесе 2.4 пунктының 2 пунктчасында 

күрсәтелгән рекомендациянең җиде көн эчендә кабул итә. 

 

2.9 пунктта: 

а) 3нче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«техник регламентларның таләпләрен үтәмәгән очракта, аерым җир 

участогы өчен рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылу рөхсәт ителми. Рөхсәт 

ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чик 

параметрларыннан тайпылу.»; 

б) 5нче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «катларның чик санын, бинаның чик биеклеген, төзелүен, корылмасын 

һәм федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлекләр территорияләре 

чикләрендә капиталь төзелеш объектларының архитектур чишелешләренә 

карата таләпләрне бозган очракта.»; 

 

 5.1пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә : 

«5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең яки муниципаль берәмлек 

советына, йә дәүләт яисә муниципаль хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, шулай ук «Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 

210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган 

оешмаларның гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә 

шикаять бирергә хокуклы.»;   

5.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 

1) дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт яисә 



муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның җитәкчесе һәм (яисә) 

хезмәткәренең, оешмаларның, 2010 елның 27 июлендәге Федераль законның 16 

статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмаларның исеме. «Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 210-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә, аларның җитәкчеләре һәм (яки) хезмәткәрләре 

шикаять белдерелә торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) турында; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), 

мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны турында мәгълүмат - физик зат яисә исеме, 

мөрәҗәгать итүченең урнашу урыны турында мәгълүмат - юридик зат, шулай 

ук элемтә өчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган 

очракта) һәм җавап бирүчегә җибәрелергә тиеш почта адресы; 

3) «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1_1 өлешендә каралган күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт 

һәм муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче вазыйфаи затының шикаять белдерелә 

торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар, 

аларның хезмәткәрләре, дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүче органның; 

3) «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1_1 өлешендә каралган "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешендә каралган шикаять белдерелә 

торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) турында белешмәләр; 

4) мөрәҗәгать итүче алар нигезендә дәүләт хезмәтен күрсәтүче 

органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның вазыйфаи затының, яисә дәүләт яисә муниципаль 

хезмәткәрнең, күп функцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле үзәкнең, 

оешмаларның карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешмәгән 

дәлилләр. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 

210-ФЗ номерлы Федераль закон, аларның хезмәткәрләре. Мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булганда) 

яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.». 

2. Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында 

бастырырга һәм  Лениногорск муниципаль районы сайтында 

(http://Ieninoqorsk.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы рәсми мәгълүмат 

порталында  (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.  

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

 

Җитәкче вазифаларын башкаручы  З.Г. Михайлова 

И.Р.Хәйбрахманов 

5-44-72 

http://ieninoqorsk.tatarstan.ru/

