


Сарман муниципаль районы 
 Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

 башкарма комитетының 
 2019 елның 4 июлендəге 

 61 номерлы карарына кушымта 
 
 

Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы башкарма 
комитетының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге 

Башкарма комитеты күрсəтə торган муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең 
административ регламентларын раслау турында» 

2013 елның 9 апрелендəге 8 номерлы карарына үзгəрешлəр кертү 
 

1. 1 нче кушымтада: 
1.1) 1 бүлекнең 1.4. өлешендəге сигезенче абзацын килəсе редакциядə 

укырга: 
«Россия Федерациясе Мəдəният министрлыгының «Россия һəм чит ил 

гражданнарының, шулай ук гражданлыксыз затларның законлы хокукларын 
һəм иреклəрен гамəлгə ашыру, билгелəнгəн тəртиптə чит ил дəүлəтлəренə 
җибəрелə торган архив белешмəлəрен рəсмилəштерүне оештыру 
«муниципаль хезмəт күрсəтү буенча Федераль архив агентлыгының 
административ регламентын раслау турында» 2012 елның 31 маендагы 566 
номерлы боерыгы (алга таба – 566 номерлы боерык) (федераль башкарма 
хакимият органнарының норматив актлары бюллетене, 2013, № 11, № 11);» 

 
1.2) 1 бүлекнең 1.5 өлешенə түбəндəге эчтəлекле абзац өстəргə: 
«дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəгенең 

читтəн торып эш урыны – дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең 
күпфункцияле үзəклəре эшчəнлеген оештыру Кагыйдəлəренең 34 пункты 
нигезендə Татарстан Республикасы муниципаль районы шəһəр яки авыл 
җирлегендə (шəһəр округында) төзелгəн дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр 
күрсəтүнең күпфункцияле үзəге территориаль аерымланган структур 
бүлекчəсе (офис) , карары белəн расланган Россия Федерациясе Хөкүмəте 
22.12.2012 №1376 Кагыйдəлəрен раслау Турында «эшчəнлеген оештыру 
буенча күп функцияле үзəклəр дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр»; 

техник хата-дəүлəт хезмəтен күрсəтүче орган тарафыннан җибəрелгəн 
һəм документларга кертелгəн мəгълүматлар (муниципаль хезмəт нəтиҗəсе) 
туры килмəүгə китергəн хат (описка, басма, грамматик яки арифметик хата 
яки мондый хата), документлар нигезендə белешмəлəр кертелгəн 
документлардагы белешмəлəргə туры килмəвен китергəн хата (описка, басма, 
грамматик яки арифметик хата); 

муниципаль хезмəт күрсəтү турында гариза (алга таба - гариза) – 
муниципаль хезмəт күрсəтү турындагы сорау (27.07.2010 ел, №210-ФЗ 
Федераль законның 2 ст.1 пункты). Гариза билгелəнгəн үрнəк буенча ирекле 
формада төзелə яки стандарт бланкта тутырыла (3 нче кушымта); 



Гариза электрон формада стандарт бланкка тутырыла: 
Башкарма комитетның рəсми сайтында (http://www. Dgl.sar@tatar.ru); 
Татарстан Республикасы дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр Порталында 

(http://uslugi.tatarstan.ru/); 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр (функциялəр) бердəм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru/).» 
 
1.3) 2 бүлекнең 2.4. өлешендə 2 графаны  түбəндəге редакциядə бəян 

итəргə: 
«Гаризалар буенча (мөрəҗəгатьлəр):  
физик һəм юридик затларның социаль-хокукый һəм тематик 

характердагы характердагы социаль – хокукый һəм тематик характердагы 
характердагы йөклəмəлəре - гарызнамəсе юнəлешен исəпкə алып һəм 
ведомствоара электрон хезмəттəшлек системасы (алга таба-СМЭВ) аша 
запроска җавап алуны исəпкə алып, гариза теркəлгəн көннəн 21 эш көне 
эчендə (алга таба-СМЭВ); 

Торак пунктлар һəм оешмалар тарихы буенча, шулай ук биш елдан 
артык эзлəү чиге булган һəм архив документларын өстəмə өйрəнүне талəп 
итə торган мөрəҗəгатьлəр, мəгълүматлар эзлəү һəм эзлəү чиклəрен киңəйтү 
буенча күлəмле эш башкарылганда, хезмəт күрсəтү вакыты мөрəҗəгать 
итүчегə бу хакта мəҗбүри хəбəр итү белəн 30 календарь көнгə озайтылырга 
мөмкин. 

Муниципаль хезмəт күрсəтү вакытын туктатып тору мөмкинлеге 
каралмаган.» 
 

1.4) 2 бүлекнең 2.5. өлешендəге 2 графага  түбəндəге эчтəлекле абзац 
өстəргə: 

«Муниципаль хезмəт алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма 
комитетка шəхсəн мөрəҗəгать иткəндə, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр 
күрсəтүнең күпфункцияле үзəгенə (алга таба – КФҮ), КФҮнең ерак эш 
урыннарында алырга мөмкин. Гариза бланкларының электрон формалары 
Башкарма комитетның рəсми сайтында, Татарстан Республикасы дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəр Порталында, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр 
(функциялəр) бердəм порталында урнаштырылган. 

Гариза һəм кушымта итеп бирелə торган документлар гариза бирүче 
тарафыннан кəгазьдə түбəндəге ысулларның берсе белəн тапшырылырга 
(җибəрелде) мөмкин: 

шəхсəн (мөрəҗəгать итүче исеменнəн гамəлдə булган зат ышаныч кəгазе 
нигезендə); 

почта аша җибəрү. 
Гариза һəм документлар шулай ук мөрəҗəгать итүче тарафыннан гади 

электрон документ рəвешендə, гомуми файдаланудагы мəгълүмат-
телекоммуникация челтəрлəре аша, шул исəптəн «Интернет» мəгълүмат-
телекоммуникация челтəре, Татарстан Республикасы дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр Порталы аша, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр (функциялəр) 

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


бердəм порталына электрон документ рəвешендə тапшырылырга (җибəрелде) 
мөмкин.» 

 
1.5)  2 бүлекнең 2.8. өлешендəге 2 графада:   
1) 3 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«3. Документларны тиешенчə тапшырмау;» 
 
2) 2 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«Гаризада һəм гаризага теркəлə торган төзəтүлəр, аларның эчтəлеген 

һичшиксез гамəлдəн чыгарырга мөмкинлек бирми торган җитди җəрəхəтлəр 
булу;» 

 
1.6) 2 бүлекнең 2.9. өлешендə «туктату өчен» сүзлəреннəн соң «яки баш 

тарту» сүзлəрен өстəргə. 
 
1.7) 2 бүлекнең 2.14. өлешенə «, шул исəптəн электрон формада» 

сүзлəрен өстəргə. 
 
1.8) 2 бүлекнең 2.14. өлешендəге 2 графага түбəндəге эчтəлекле икенче 

абзац өстəргə: 
«Ял (бəйрəм) көнендə электрон формада кергəн Запрос килəсе ял 

(бəйрəм) эш көненə теркəлə» 
 
1.9) 2.15 өлешкə түбəндəге эчтəлекле сүзлəр өстəргə: 
«, мөрəҗəгать итүчелəрне көтү һəм кабул итү урынына, шул исəптəн 

əлеге объектларның инвалидлар өчен үтемлелеген тəэмин итүгə 
инвалидларны социаль яклау турында Россия Федерациясе законнары 
нигезендə, мондый хезмəтлəр күрсəтү тəртибе турында визуаль, текст һəм 
мультимедияле мəгълүмат урнаштыру һəм рəсмилəштерү керə» 

 
1.10) 2 бүлекнең 2.15. өлешендəге 2 графаны түбəндəге редакциядə бəян 

итəргə: 
«Муниципаль хезмəт күрсəтү янгын системасы һəм янгын сүндерү 

системасы белəн җиһазландырылган биналарда, документларны 
рəсмилəштерү өчен кирəкле җиһазлар, мəгълүмати стендлар белəн 
башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмəт күрсəтү урынына тоткарлыксыз 
керү мөмкинлеге тəэмин ителə (уңайлы керү-бинага чыгу һəм алар 
чиклəрендə хəрəкəт итү). 

Муниципаль хезмəт күрсəтү тəртибе турында визуаль, текст һəм 
мультимедиа мəгълүматы гариза бирүчелəр өчен уңайлы урыннарда, шул 
исəптəн инвалидларның чиклəнгəн мөмкинлеклəрен исəпкə алып, 
урнаштырыла» 

 



1.11) 2 бүлекнең 2.16. өлешенə килəсе сүзлəр өстəргə «, шул исəптəн 
мөрəҗəгать итүченең муниципаль хезмəт күрсəткəндə вазыйфаи затлар белəн 
үзара хезмəттəшлеге һəм аларның дəвамлылыгы, дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəгендə Муниципаль хезмəт алу 
мөмкинлеге, Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күп функцияле 
үзəгендə ерак эш урыннарында, муниципаль хезмəт күрсəтүнең барышы 
турында мəгълүмат алу мөмкинлеге, шул исəптəн мəгълүмати-
коммуникацион технологиялəр кулланып да» 

 
1.12) 2 бүлекнең 2.16. өлешендəге 2 графасын түбəндəге редакциядə 

бəян итəргə: 
«Муниципаль хезмəт күрсəтүлəрнең һəркем өчен мөмкин булуы 

күрсəткечлəре булып тора: 
җəмəгать транспортыннан файдалану зонасында архив бинасы 

урнашкан; 
кирəкле сандагы белгечлəр, шулай ук гариза бирүчелəрдəн документлар 

кабул ителə торган биналар булу; 
мəгълүмат стендларында, «Интернет» челтəрендəге мəгълүмати 

ресурсларда, Татарстан Республикасы дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр 
Порталында, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталында 
Муниципаль хезмəт күрсəтү ысуллары, тəртибе һəм сроклары турында тулы 
мəгълүмат булу (функциялəр)); 

башка затлар белəн беррəттəн, инвалидларга хезмəт күрсəтүгə 
комачаулаучы киртəлəрне җиңеп чыгарга ярдəм күрсəтү. 

Муниципаль хезмəт күрсəтүнең сыйфаты булмау белəн характерлана: 
мөрəҗəгать итүчелəргə документлар кабул итү һəм бирү чиратлары; 
муниципаль хезмəт күрсəтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмəт күрсəтүче муниципаль хезмəткəрлəрнең гамəллəренə 

(гамəл кылмауларына) карата шикаять; 
муниципаль хезмəт күрсəтүче муниципаль хезмəткəрлəрнең гариза 

бирүчелəргə карата əдəпсез, игътибарсыз мөнəсəбəтенə карата шикаятьлəр. 
Муниципаль хезмəт күрсəтү турында сорау биргəндə һəм муниципаль 

хезмəт нəтиҗəсе алган очракта - муниципаль хезмəт күрсəтүче вазыйфаи 
затның һəм мөрəҗəгать итүченең бер тапкыр үзара хезмəттəшлеге. 
Хезмəттəшлекнең дəвамлылыгы əлеге Регламент белəн билгелəнə. 

КФҮлəрдə муниципаль хезмəт күрсəткəндə, КФҮнең ерактан урнашкан 
эш урыннарында консультация, документлар кабул итү һəм бирүне КФҮ 
белгече башкара.» 

 
1.13) 2 бүлекнең 2.17. өлешендəге 2 графасына түбəндəге эчтəлекле 

абзац өстəргə: 
«Гариза бирүче бирелгəн гаризаның статусын, җавапларның əзерлек 

дəрəҗəсен тикшерə ала.» 
 



1.14) 3.3. өлешнең 3.3.3 пунктындагы 9,10,11,12,13,14 абзацларын 
түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 

«Архивта саклана торган архив документлары составына керми торган 
Запрос башка архивка яки кирəкле архив документлары саклана торган 
оешмага җибəрелə, бу хакта кулланучыга хəбəр ителə, яисə кулланучыга 
тиешле рекомендация бирелə. 

Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар гамəлгə ашырыла: 
документларны кабул итүдəн баш тарту өчен нигез юк икəн-гариза 

(мөрəҗəгать итүченең мөрəҗəгате) кергəннəн соң 15 минут эчендə); 
документларны кабул итүдəн баш тарту өчен нигез булган очракта-

алдагы процедураны тəмамлаганнан соң бер эш көне эчендə; 
мөрəҗəгатьне башка архивка яки кирəкле архив документлары саклана 

торган оешмага җибəрү, кулланучының бу хакта белдерүе яки кулланучыга 
тиешле рекомендациясе - запрос теркəлгəннəн соң 5 эш көне эчендə.  

Процедураларның нəтиҗəсе: кабул ителгəн һəм теркəлгəн гариза, 
запросны башка архивка җибəрү яки кирəкле архив документлары саклана 
торган оешмага җибəрү, бу хакта кулланучыга хəбəр итү яки кулланучыга 
тиешле рекомендация яки гариза бирүчегə кире кайтарылган Документлар.» 

 
1.15) 3 бүлекнең 3.3. өлеш. 3.3.5. пунктының сигезенче һəм тугызынчы 

абзацын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«Гариза бирүчедəн өстəмə мəгълүмат кирəклеге билгелəнгəн очракта 

гариза бирүчегə хат (Хат-запрос) рəвешендə запрос əзерли һəм Сарман 
муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы башкарма 
комитеты җитəкчесенə тикшерү өчен җибəрə. 

Əлеге пункт тарафыннан билгелəнгəн процедуралар алдагы процедура 
тəмамланганнан соң сигез эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.» 

 
1.16) 3.3. өлешнең 3.3.8 пунктындагы өченче һəм дүртенче абзацларын 

дүртенче һəм бишенче абзац дип санарга. 
 
1.17) 3 бүлекнең 3.3 өлеш. 3.3.8 пунктындагы өченче абзацны түбəндəге 

редакциядə бəян итəргə: 
«архив күчермəсен раслый, хат-җавап, мөрəҗəгать итүчегə гарызнамəне 

үтəү вакытын озайту турында Хат-запрос яисə хат имзалый һəм бүлек 
хезмəткəренə мөрəҗəгать итүчегə җибəрү өчен тапшыра.» 

 
1.18) 3 бүлекнең 3.3 өлешенең 3.3.10 пунктындагы өченче абзацын 

түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«гариза бирүчегə почта аша гади хат, вəкалəтле затның квалификацияле 

электрон имзасы белəн көчəйтелгəн электрон документ рəвешендə, əгəр 
мөрəҗəгать итүче тарафыннан нəтиҗəне кəгазьдə бирү зарурлыгы, архив 
белешмəсе (архив өземтəсе, архив күчермəсе), хат-җавап, хат-запрос 
җибəрелə.» 



архив белешмəсен (архив өземтəсен, архив күчермəсен), хат-җавап, 
КФҮгə хат-запрос җибəрə.» 

 
1.19) 3 бүлектəге 3.3. өлешнең 3.3.10 пунктының сигезенче абзацында 
«почта юлламасы» сүзлəреннəн соң «яисə вəкалəтле затның 

квалификацияле, көчəйтелгəн электрон имзасы белəн имзаланган электрон 
документ формасында мөрəҗəгать итүченең электрон адресына, əгəр 
мөрəҗəгать итүче тарафыннан кəгазьдə хезмəт күрсəтү зарурлыгы 
күрсəтелмəгəн булса,» сүзлəрен өстəргə. 

 
1.20) 5.1 бүлекнең 5.1.1 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«5.1.1.Муниципаль хезмəт алучылар муниципаль хезмəт күрсəтүдə 

катнашучы Башкарма комитет хезмəткəрлəренең Башкарма комитетка яки 
муниципаль берəмлек советына судка кадəр тəртиптə (гамəл кылмау) 
шикаять бирү хокукына ия.» 

 
1.21) 5.1 өлешнең 5.1.1 пунктының 3 пунктчасын түбəндəге редакциядə 

бəян итəргə: 
«мөрəҗəгать итүченең муниципаль хезмəт күрсəтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Сарман муниципаль районының 
норматив хокукый актлары белəн тапшырылуы яисə гамəлгə ашырылуы 
каралмаган документлар яисə мəгълүмат талəп итүе яисə гамəлгə ашыруы;» 

 
1.22) 5 бүлекнең 5.1. өлешенең 5.1.1 пунктына түбəндəге эчтəлекле 9, 10 

пунктчалар өстəргə: 
«9) федераль законнарда һəм алар нигезендə кабул ителгəн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 
субъектларының законнары һəм башка норматив хокукый актларында, 
муниципаль хокукый актларда туктатып тору нигезлəре каралмаган булса, 
Муниципаль хезмəт күрсəтүне туктатып тору. Күрсəтелгəн очракта 
мөрəҗəгать итүче тарафыннан «дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне 
оештыру турында»2010 елның 27 июлендəге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендə билгелəнгəн тəртиптə тиешле 
муниципаль хезмəтлəр күрсəтү функциясе шикаять бирелгəн күпфункцияле 
үзəк, күпфункцияле үзəк хезмəткəре карарларына һəм гамəллəренə (гамəл 
кылмавына) карата судка кадəр (судтан тыш) шикаять бирү мөмкин. 

10) мөрəҗəгать итүченең муниципаль хезмəт күрсəткəндə, муниципаль 
хезмəт күрсəтү өчен кирəкле документларны кабул итүдəн башта яки 
муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш тартканда, яисə, 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган 
очраклардан тыш, дөрес булмавы һəм (яисə) дөреслеге күрсəтелмəгəн 
документлар яисə мəгълүмат талəп итүе.» 

 
1.23) 5 бүлекнең 5.1. өлешенең 5.1.2 пунктындагы беренче абзацны 

түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 



«Шикаять язма формада кəгазьдə, электрон формада муниципаль хезмəт 
күрсəтүче органга, күпфункцияле үзəк яки гавами-хокукый белем бирү җирле 
үзидарə органына, күпфункцияле үзəкне гамəлгə куючы (алга таба - күп 
функцияле үзəкне гамəлгə куючы), шулай ук «дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында»27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль 
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендə каралган оешмаларга тапшырыла. 
Муниципаль хезмəт күрсəтүче орган җитəкчесенең карарларына һəм 
гамəллəренə (гамəл кылмауларына) шикаятьлəр югары органга (ул булган 
очракта) тапшырыла яисə ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль 
хезмəт күрсəтүче орган җитəкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле үзəк 
хезмəткəренең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмауларына) 
шикаятьлəр əлеге күпфункцияле үзəк җитəкчесенə бирелə. Күпфункцияле 
үзəкнең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) шикаятьлəр 
күпфункцияле үзəкне гамəлгə куючыга яисə вазыйфаи затка, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый акты вəкалəтле вəкилгə бирелə. «Дəүлəт 
һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, 
№210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендə каралган 
оешмалар хезмəткəрлəренең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл 
кылмауларына) шикаятьлəр əлеге оешмалар җитəкчелəренə бирелə.» 

 
1.24) 5.1.7 пунктының 1 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«1) муниципаль хезмəт күрсəтүче органның, муниципаль хезмəт 

күрсəтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмəт күрсəтүче орган 
җитəкчесенең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмауларына) шикаять 
почта аша, "Интернет" мəгълүмат-телекоммуникация челтəреннəн, 
муниципаль хезмəт күрсəтүче органның рəсми сайтыннан, дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталыннан яки дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəрнең төбəк порталыннан файдаланып, күпфункцияле үзəк аша 
җибəрелергə мөмкин., шулай ук гариза бирүченең шəхси кабул итүе дə кабул 
ителергə мөмкин. Күпфункцияле үзəкнең, күпфункцияле үзəк хезмəткəренең 
карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмауларына) шикаять "Интернет" 
мəгълүмат-телекоммуникация челтəрен, күпфункцияле үзəкнең рəсми 
сайтын, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталын яки дəүлəт 
һəм муниципаль хезмəтлəрнең региональ порталын кулланып почта аша 
җибəрелергə мөмкин, шулай ук мөрəҗəгать итүченең шəхси кабул итүе 
вакытында кабул ителергə мөмкин. «Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр 
күрсəтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 
статьясындагы 1.1 өлешендə каралган оешмаларның карарларына һəм 
гамəллəренə (гамəл кылмауларына) шикаять "Интернет" мəгълүмат-
телекоммуникация челтəреннəн, бу оешмаларның рəсми сайтларыннан, 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталыннан, дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəрнең региональ порталыннан файдаланып, почта аша 
җибəрелə ала, шулай ук мөрəҗəгать итүченең шəхси кабул итүе вакытында 
кабул ителергə мөмкин.» 

 



1.25) 5 бүлекнең 5.1. өлешендəге 5.1.8 пунктын түбəндəге редакциядə 
бəян итəргə: 

«5.1.8. Шикаять мөрəҗəгать итүчегə əлеге статьяның 8 өлешендə 
күрсəтелгəн җавапта канəгатьлəндерелергə тиешле дип танылган очракта, 
муниципаль хезмəт күрсəтүче орган, күпфункцияле үзəк йə 2010 елның 27 
июлендəге Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендə каралган 
оешма тарафыннан гамəлгə ашырыла торган гамəллəр турында мəгълүмат 
бирелə. «Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» гы 
210-ФЗ номерлы федераль закон нигезендə, муниципаль хезмəт күрсəткəндə 
ачыкланган җитешсезлеклəрне кичекмəстəн бетерү максатларында, шулай ук 
бирелгəн уңайсызлыклар өчен гафу үтенəлəр һəм муниципаль хезмəт алу 
максатларында гариза бирүчегə кылырга тиешле алдагы гамəллəр турында 
мəгълүмат күрсəтелə. 

Шикаять җавапта канəгатьлəндерелергə тиеш түгел дип танылган 
очракта кабул ителгəн карарның сəбəплəре турында дəлиллəнгəн аңлатмалар, 
шулай ук кабул ителгəн карарга шикаять бирү тəртибе турында мəгълүмат 
бирелə.» 

 
1.26) 5 бүлекнең 5.1. өлешенə түбəндəге эчтəлекле пункт өстəргə: 
«5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.» 

 
2. 1, 2 нче кушымталарда: 
 
2.1) 1 бүлекнең 1.2 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«1.2. Муниципаль хезмəт алучылар: юридик яисə физик затлар яисə 

аларның вəкалəтле вəкиллəре, кирəкле мəгълүматны алу һəм алардан 
файдалану өчен архив документларына законлы нигезлəрдə мөрəҗəгать 
итүче (алга таба-мөрəҗəгать итүче).» 

 
2.2) 1.3. өлешнең 1.3.3 пунктының 5 пунктчасына түбəндəге эчтəлекле 

абзац өстəргə: 
«дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəгендə 

(алга таба-КФҮ), КФҮнең ерактагы эш урыннарында.» 
 
 
2.3) 1 бүлекнең 1.4 өлешенə түбəндəге эчтəлекле абзацлар өстəргə: 
«Россия Федерациясе территориясеннəн читкə чыгарылырга тиешле 

Россия рəсми документларында апостельне бирү турында «2015 елның 28 
ноябрендəге ЗЗО-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - ЗЗО-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 48 (I 
өлеш), 6696 ст.); 



Россия Федерациясе Президентының «Дəүлəт идарəсе системасын 
камиллəштерүнең төп юнəлешлəре турында» 2012 елның 7 маендагы 601 
номерлы Указы (алга таба - 601 номерлы Указ) (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2012, № 19, 2338 ст.)); 

«Федераль башкарма хакимият органнарында (алга таба – эш башкару 
Кагыйдəлəре) эш башкару кагыйдəлəрен раслау турында " 15.06.2009 ел, № 
477 Россия Федерациясе Хөкүмəте карары (алга таба-эш башкару 
Кагыйдəлəре) (Россия газетасы, 2009, № 4937, кертелгəн үзгəрешлəрне 
исəпкə алып,); 

«Татарстан Республикасында архив эше турында» 2017 елның 20 
июлендəге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба –2017 
елның 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан 
Республикасы законнары җыелышы), 25.07.2017, Т 55 (1 өлеш),ст. 2016); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасының Архив эше буенча Дəүлəт комитеты мəсьəлəлəре» 2016 ел, 
9 август, 541 нче карары (алга таба - Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 541 нче номерлы карары) (Татарстан Республикасы законнары 
җыелышы, 2016, № 13, 0384 ст., кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып, 
кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып, Татарстан Республикасының Архив 
эше буенча Дəүлəт комитеты мəсьəлəлəре " 2016 ел, 9 август, 541 нче 
карары);» 

 
2.4) 2 бүлекнең 2.5 өлешенə «, мөрəҗəгать итүче тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исəптəн электрон формада, аларны тапшыру тəртибе» 
сүзлəрен өстəргə. 

 
2.5) 2 бүлекнең 2.6. өлешенə «, шулай ук аларны мөрəҗəгать итүче 

тарафыннан алу ысуллары, шул исəптəн электрон формада, аларны тапшыру 
тəртибе; дəүлəт органы, җирле үзидарə органы йə əлеге документлар 
карамагында булган оешма» сүзлəрен өстəргə. 

 
2.6) 2 бүлекнең 2.6 өлешендəге 2 нче графасын түбəндəге редакциядə 

бəян итəргə: 
«Ведомствоара хезмəттəшлек кысаларында килеп чыга: 
Күчемсез милекнең Бердəм дəүлəт реестрыннан өземтə (күчемсез милек 

объектына теркəлгəн хокуклар турында һəркем өчен мөмкин булган 
мəгълүматлардан гыйбарəт) (муниципаль теркəү, кадастр һəм картография 
федераль хезмəте)» 

 
 
2.7) 2 бүлекнең 2.9. өлешендəге 2 нче графасын түбəндəге редакциядə 

бəян итəргə: 
«Муниципаль хезмəт күрсəтү вакытын туктатып тору өчен нигезлəр 

билгелəнмəгəн. 
Муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш тарту өчен нигезлəр:  



1. Соратып алына торган документларда Россия Федерациясе законнары 
белəн саклана торган дəүлəт яки башка, сер, шəхси сер, иминлек өчен 
куркыныч тудыручы гаилə серен тəшкил итүче белешмəлəрнең булуы. 

2. Архив документларына зыян китерү» 
 
2.8) 2 бүлекнең 2.13 өлешенə «, шул исəптəн электрон формада» 

сүзлəрен өстəргə. 
 
2.9) 2 бүлекнең 2.13 өлешендəге 2 нче графасына түбəндəге эчтəлекле 

икенче абзац өстəргə: 
«Ял (бəйрəм) көнендə электрон формада кергəн Запрос ял (бəйрəм) эш 

көнендəге икенче көнне теркəлə» 
 
2.10) 2.14. өлешкə түбəндəге эчтəлекле сүзлəр өстəргə: 
«, мөрəҗəгать итүчелəрне кабул итү һəм көтү урынына, шул исəптəн 

инвалидларны социаль яклау турында Россия Федерациясе законнары 
нигезендə күрсəтелгəн объектларның инвалидлар өчен үтемле булуын тəэмин 
итүгə, мондый хезмəтлəр күрсəтү тəртибе турында визуаль, текст һəм 
мультимедиа мəгълүматын урнаштыру һəм рəсмилəштерүгə карата» 

 
2.11) 2 бүлекнең 2.14 өлешендəге 2 графасын түбəндəге редакциядə бəян 

итəргə: 
«Муниципаль хезмəт күрсəтү янгынга каршы система һəм янгын сүндерү 
системасы белəн җиһазландырылган биналарда һəм биналарда, 
документларны рəсмилəштерү өчен кирəкле җиһазлар, мəгълүмат стендлары 
белəн тəэмин ителə. 

Инвалидларның муниципаль хезмəт күрсəтү урынына тоткарлыксыз 
үтүе тəэмин ителə (бинага керү-чыгу һəм аларның чиклəрендə күчерү). 

Муниципаль хезмəт күрсəтү тəртибе турында визуаль, текст һəм 
мультимедиа мəгълүматы мөрəҗəгать итүчелəр өчен уңайлы урыннарда, шул 
исəптəн инвалидларның мөмкинлеклəре чиклəнгəн урыннарда да 
урнаштырыла» 

 
2.12) 2 бүлекнең 2.15. өлешенə «, шул исəптəн мөрəҗəгать итүченең 

муниципаль хезмəт күрсəткəндə вазыйфаи затлар белəн үзара хезмəттəшлеге 
саны һəм аларның дəвамлылыгы, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр 
күрсəтүнең күпфункцияле үзəгендə, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр 
күрсəтү күпфункцияле үзəгенең ерактагы эш урыннарында муниципаль 
хезмəт күрсəтүнең барышы турында мəгълүмат алу мөмкинлеге, шул исəптəн 
мəгълүмат-коммуникация технологиялəрен кулланып, муниципаль хезмəт 
күрсəтүнең барышы турында мəгълүмат алу мөмкинлеге» сүзлəрен өстəргə. 

 
2.13) 2 бүлекнең 2.16 өлешендəге 2 графасын түбəндəге редакциядə бəян 

итəргə: 



«Муниципаль хезмəт күрсəтүнең һəркем өчен мөмкин булуы 
күрсəткечлəре булып тора: 

архив бинасының җəмəгать транспортына үтемлелек зонасында 
урнашуы; 

кирəкле сандагы белгечлəрнең, шулай ук мөрəҗəгать итүчелəрдəн 
документлар кабул ителə торган бүлмəлəрнең булуы; 

«Интернет» челтəрендə, Татарстан Республикасы дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəр Порталында, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең 
бердəм порталында (функциялəрдə) мəгълүмат стендларында, мəгълүмати 
ресурсларда муниципаль хезмəт күрсəтү ысуллары, тəртибе һəм сроклары 
турында тулы мəгълүмат булу); 

башка затлар белəн беррəттəн, аларга хезмəт күрсəтүгə комачаулый 
торган киртəлəрне җиңүдə инвалидларга ярдəм күрсəтү. 

Муниципаль хезмəт күрсəтүнең сыйфаты булмау белəн характерлана: 
гариза бирүчелəргə документлар кабул итү һəм бирү чиратлары; 
муниципаль хезмəт күрсəтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмəт күрсəтүче муниципаль хезмəткəрлəрнең гамəллəренə 

(гамəл кылмауларына) шикаять; 
муниципаль хезмəт күрсəтүче муниципаль хезмəткəрлəрнең гариза 

бирүчелəргə карата əдəпсез, игътибарсыз мөнəсəбəтлəренə карата 
шикаятьлəр. 

Муниципаль хезмəт күрсəтү турындагы гарызнамə биргəндə һəм 
муниципаль хезмəт нəтиҗəсен алганда - муниципаль хезмəт күрсəтүче 
вазыйфаи затның һəм мөрəҗəгать итүченең бер тапкыр үзара хезмəттəшлеге. 
Хезмəттəшлекнең озынлыгы əлеге Регламент белəн билгелəнə. 

КФҮтə муниципаль хезмəт күрсəткəндə, КФҮнең ерактагы эш 
урыннарында консультация, документларны кабул итү һəм бирүне КФҮ 
белгече башкара. 

Муниципаль хезмəт күрсəтүнең барышы турында мəгълүмат гариза 
бирүче тарафыннан Башкарма Комитет сайтында, Татарстан Республикасы 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр Порталында, дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр (функциялəр) бердəм порталында,КФҮ, КФҮнең ерак урнашкан 
эш урыннарында алынырга мөмкин» 

 
2.14) 3 бүлекнең 3.3. өлешендəге 3.3.1 пунктын  түбəндəге редакциядə 

бəян итəргə: 
«3.3.1. Гариза бирүче (аның вəкиле) шəхсəн яисə кəгазьле КФҮ аша, 

дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең (функциялəрнең) Бердəм порталы, 
Татарстан Республикасы дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр Порталы, 
Башкарма комитетның рəсми сайты аша яисə почта аша гариза бирə 
(җибəрə). Документлар КФҮнең ерактан торып эш урыны аша 
тапшырылырга мөмкин. 

Муниципаль хезмəт күрсəтү турындагы гариза Башкарма комитетка 
электрон почта аша яки Башкарма комитетның Интернет-кабул итү бүлмəсе 



аша җибəрелə. Электрон формада кергəн гариза бастырыла, аны теркəү 
билгелəнгəн тəртиптə гамəлгə ашырыла.» 

 
2.15) 4 бүлекнең 4.1 өлешнең 3 пунктындагы икенче абзацта 

«мөрəҗəгать итүченең конкрет мөрəҗəгате буенча» сүзлəреннəн соң 
«планнан тыш тикшерүлəр үткəрелə.» сүзлəрен өстəргə. 

 
3. 1, 2,3,4 нче  кушымталарда: 

 
3.1) 1 бүлекнең 1.3. өлешендəге 1.3.2 пунктын түбəндəге редакциядə 

бəян итəргə: 
«1.3.2. Шəһəр җирлегенең Сарман муниципаль районы порталындагы 

«Интернет» мəгълүмати-телекоммуникацион челтəрендə (алга таба – 
«Интернет» челтəре) рəсми сайты адресы: 
(http://sarmanovo.tatarstan.ru/rus/jalil.htm).» 

3.2) 1.3. өлешнең 1.3.2 пунктындагы беренче абзацында «муниципаль 
хезмəт» сүзлəреннəн соң «, шулай ук Җəлил ш. т. п. Башкарма комитетының 
урнашу урыны һəм эш графигы турында» сүзлəрен өстəргə.» 

3.3) 1.3. өлешнең 1.3.3. пунктының 1 пунктчасына түбəндəге эчтəлекле 
абзац өстəргə: 

«Татарстан Республикасы дəүлəт теллəрендə мəгълүмати стендларда 
урнаштырылган мəгълүмат үз эченə əлеге Регламенттагы 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларда (пунктчаларда) булган муниципаль хезмəт 
турындагы мəгълүматларны ала. » 

 
3.4) 4 бүлеккə түбəндəге эчтəлекле 4.5.өлеш  өстəргə: 
«4.5. Муниципаль хезмəтне гражданнар, аларның берлəшмəлəре һəм 

оешмалары тарафыннан күрсəтүне тикшереп тору Муниципаль хезмəт 
күрсəткəндə Башкарма комитет эшчəнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмəт 
күрсəтү тəртибе һəм муниципаль хезмəт күрсəтү процессында 
мөрəҗəгатьлəрне (шикаятьлəрне) судка кадəр карау мөмкинлеге турында 
тулы, актуаль һəм дөрес мəгълүмат алу юлы белəн гамəлгə ашырыла.» 

 
3.5) 5.1 өлешнең 3 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«мөрəҗəгать итүченең муниципаль хезмəт күрсəтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Сарман муниципаль районының 
норматив хокукый актлары белəн тапшырылуы яисə гамəлгə ашырылуы 
каралмаган документлар яисə мəгълүмат талəп итүе яисə гамəлгə ашыруы;» 

 
3.6) 5 бүлекнең 5.1 өлешенə түбəндəге эчтəлекле 8, 9, 10 пунктлар 

өстəргə: 
«8) муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəлəре буенча документлар бирү 

срогын яки тəртибен бозу; 
9) федераль законнарда һəм алар нигезендə кабул ителгəн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

http://sarmanovo.tatarstan.ru/rus/jalil.htm).


субъектларының законнары һəм башка норматив хокукый актларында, 
муниципаль хокукый актларда туктатып тору нигезлəре каралмаган булса, 
Муниципаль хезмəт күрсəтүне туктатып тору. Күрсəтелгəн очракта 
мөрəҗəгать итүче тарафыннан «дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне 
оештыру турында»2010 елның 27 июлендəге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендə билгелəнгəн тəртиптə тиешле 
муниципаль хезмəтлəр күрсəтү функциясе шикаять бирелгəн күпфункцияле 
үзəк, күпфункцияле үзəк хезмəткəре карарларына һəм гамəллəренə (гамəл 
кылмавына) карата судка кадəр (судтан тыш) шикаять бирү мөмкин. 

10) мөрəҗəгать итүченең муниципаль хезмəт күрсəткəндə, муниципаль 
хезмəт күрсəтү өчен кирəкле документларны кабул итүдəн башта яки 
муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш тартканда, яисə, 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган 
очраклардан тыш, дөрес булмавы һəм (яисə) дөреслеге күрсəтелмəгəн 
документлар яисə мəгълүмат талəп итүе.» 

 
4. 2 нче кушымтада: 

 
4.1) 3 бүлекнең 3.4 өлешенə түбəндəге эчтəлекле 3.4.3. пунктын өстəргə: 
«3.4.3. Күчемсез милеккə милек хокукын раслаучы документлар 

булмаган очракта, бүлек белгече СМЭВ системасы аша электрон формада 
муниципаль теркəү, кадастр һəм картография федераль хезмəтенə күчемсез 
милекнең Бердəм дəүлəт реестрыннан өземтə (күчемсез милек объектына 
теркəлгəн хокуклар турында һəркем өчен мөмкин булган мəгълүматлардан 
гыйбарəт) бирү турында запрос җибəрə.); 

Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар муниципаль хезмəт 
күрсəтү турында гариза кергəн мизгелдəн алып 15 минут эчендə гамəлгə 
ашырыла. 

Процедураның нəтиҗəсе: җибəрелгəн запрос.  
3.4.3.1 бүлек белгече, СМЭВ аша кергəн документлар (мəгълүматлар) 

яки баш тарту турында белдерүлəр нигезендə, 3.4.1 п. белəн каралган 
процедураларны башкара. турында. 

3.4.3.2 бүлек белгече үтəлү өчен гариза керү тəртибе буенча эшли:  
Татарстан Республикасы муниципаль архивлары фондлары Исемлеге, 

белешмəлеге буенча сорауны үтəү өчен архив документлары булуны 
тикшерү. 

Əгəр дə запрос архив документлары архивында сакланучылар составына 
керми икəн, бүлек белгече тарафыннан гамəлгə ашырыла:  

запросны башка архивка яки кирəкле архив документлары саклана 
торган оешмага күчерү турында хат проектын рəсмилəштерү; 

запрос җибəрү турында кулланучыга хəбəрнамə рəсмилəштерү;    
яки проект хат кулланучыга билгелəнə ала белəн тиешле 

рекомендациялəр.    
Архив документлары архивта сакланучылар составына караган очракта, 

бүлек белгече тарафыннан соратуны гамəлгə ашырыла: 



билгелəү архив фондларын һəм архив эшлəрен карау өчен описью; 
архив документларын алу һəм аларның урыннарына карт-урынбасарлар 

өстəмə ясау; 
архив шифрын һəм эшлəр исемлеге белəн заголовкаларны чагыштыру. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар алдагы процедура 

тəмамланганнан соң бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла. 
Процедураларның нəтиҗəсе: сорату темасы буенча мəгълүматларны 

ачыклау өчен əзерлəнгəн эшлəр яки тикшерү өчен тапшырылган хат 
проекты.» 

 
5. 2, 3, 4 нче кушымталарда: 

 
5.1) 5 бүлекнең 5.2. өлешендəге беренче абзацын түбəндəге редакциядə 

бəян итəргə: 
«Шикаять язма формада кəгазьдə, электрон формада муниципаль хезмəт 

күрсəтүче органга, күпфункцияле үзəк яки гавами-хокукый белем бирү җирле 
үзидарə органына, күпфункцияле үзəкне гамəлгə куючы (алга таба - күп 
функцияле үзəкне гамəлгə куючы), шулай ук «дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында»27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль 
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендə каралган оешмаларга тапшырыла. 
Муниципаль хезмəт күрсəтүче орган җитəкчесенең карарларына һəм 
гамəллəренə (гамəл кылмауларына) шикаятьлəр югары органга (ул булган 
очракта) тапшырыла яисə ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль 
хезмəт күрсəтүче орган җитəкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле үзəк 
хезмəткəренең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмауларына) 
шикаятьлəр əлеге күпфункцияле үзəк җитəкчесенə бирелə. Күпфункцияле 
үзəкнең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) шикаятьлəр 
күпфункцияле үзəкне гамəлгə куючыга яисə вазыйфаи затка, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый акты вəкалəтле вəкилгə бирелə. «Дəүлəт 
һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, 
№210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендə каралган 
оешмалар хезмəткəрлəренең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл 
кылмауларына) шикаятьлəр əлеге оешмалар җитəкчелəренə бирелə.» 

 
5.2) 5 бүлекнең  5.2 өлешенең икенче абзацын түбəндəге редакциядə 

бəян итəргə: 
«Муниципаль хезмəт күрсəтүче органның, муниципаль хезмəткəрнең, 

муниципаль хезмəт күрсəтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль 
хезмəт күрсəтүче орган җитəкчесенең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл 
кылмауларына) карата шикаять почта аша, "Интернет" мəгълүмат-
телекоммуникация челтəреннəн, муниципаль хезмəт күрсəтүче органның 
рəсми сайтыннан, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталыннан 
яки дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең төбəк порталыннан файдаланып, 
күпфункцияле үзəк аша җибəрелергə мөмкин., шулай ук гариза бирүченең 
шəхси кабул итүе дə кабул ителергə мөмкин. Күпфункцияле үзəкнең, 



күпфункцияле үзəк хезмəткəренең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл 
кылмауларына) шикаять "Интернет" мəгълүмат-телекоммуникация челтəрен, 
күпфункцияле үзəкнең рəсми сайтын, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең 
бердəм порталын яки дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең региональ 
порталын кулланып почта аша җибəрелергə мөмкин, шулай ук мөрəҗəгать 
итүченең шəхси кабул итүе вакытында кабул ителергə мөмкин. «Дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ 
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендə каралган оешмаларның 
карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмауларына) шикаять "Интернет" 
мəгълүмат-телекоммуникация челтəреннəн, бу оешмаларның рəсми 
сайтларыннан, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталыннан 
яки дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең региональ порталыннан 
файдаланып, почта аша җибəрелергə мөмкин, шулай ук мөрəҗəгать итүченең 
шəхси кабул итүе вакытында кабул ителергə мөмкин.» 

 
5.3) 5 бүлекнең 5.4 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
 
«5. Шикаятьне карап торырга тиеш: 
1) «дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» 

27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендə 
каралган оешмалар, аларның җитəкчелəре һəм (яисə) хезмəткəрлəре, аларның 
карарлары һəм гамəллəре (гамəл кылмавы) буенча шикаять белдерелə торган 
карарлар һəм гамəллəр (гамəл кылмау) буенча шикаять белдерелə торган 
оешмаларның исеме;; 

 2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - 
булган очракта), гариза бирүченең - физик затның яшəү урыны турында 
мəгълүмат йə мөрəҗəгать итүче - юридик затның урнашу урыны турында 
мəгълүмат, шулай ук элемтə өчен телефон номеры (номерлары), электрон 
почта адресы (булган очракта) һəм гариза бирүчегə җавап җибəрелергə 
тиешле почта адресы; 

3) «дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендəге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 
статьясындагы 1.1 өлешендə каралган муниципаль хезмəт күрсəтүче 
органның, муниципаль хезмəткəрнең, күпфункцияле үзəкнең, күпфункцияле 
үзəк хезмəткəренең, оешмаларның шикаять белдерелə торган карарлары һəм 
гамəллəре (гамəл кылмавы) турында белешмəлəр.; 

4) мөрəҗəгать итүче алар нигезендə муниципаль хезмəт күрсəтүче 
органның, муниципаль хезмəт күрсəтүче органның, муниципаль 
хезмəткəрнең, күпфункцияле үзəкнең, күпфункцияле үзəк хезмəткəренең, 
«дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» 2010 елның 
27 июлендəге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 
өлешендə каралган оешмаларның, аларның хезмəткəрлəренең карары һəм 
гамəллəре (гамəл кылмавы) белəн килешмəгəн дəлиллəр. Гариза бирүче 
мөрəҗəгать итүченең дəлиллəрен, йə аларның күчермəлəрен раслый торган 
документлар (булганда) тапшырылырга мөмкин.» 



 
5.4) 5.7 өлешнең 1 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«1) шикаять канəгатьлəндерелə, шул исəптəн кабул ителгəн карарны 

юкка чыгару, дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсендə бирелгəн документларда 
җибəрелгəн опечаткаларны һəм хаталарны төзəтү, мөрəҗəгать итүчегə Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 
норматив хокукый актларында каралмаган акчаларны кире кайтару 
рəвешендə дə, муниципаль хокукый актларда да.;» 

 
5.5) 5.7 өлешнең 2 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«2) шикаятьне канəгатьлəндерүдəн баш тарта.» 
 
5.6) 5.8.өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«5.8. Шикаятьне мөрəҗəгать итүчегə 5.7 өлешендə күрсəтелгəн җавапта 

канəгатьлəндерелергə тиеш дип танылган очракта. əлеге Регламентта 
муниципаль хезмəт күрсəтүче орган, күпфункцияле үзəк яисə 27.07.2010 
елдагы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендə каралган оешма 
тарафыннан гамəлгə ашырыла торган гамəллəр турында мəгълүмат бирелə. 
«Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» гы 210-ФЗ 
номерлы федераль закон нигезендə, муниципаль хезмəт күрсəткəндə 
ачыкланган җитешсезлеклəрне кичекмəстəн бетерү максатларында, шулай ук 
бирелгəн уңайсызлыклар өчен гафу үтенəлəр һəм муниципаль хезмəт алу 
максатларында гариза бирүчегə кылырга тиешле алдагы гамəллəр турында 
мəгълүмат күрсəтелə. 

Шикаять җавапта канəгатьлəндерелергə тиеш түгел дип танылган 
очракта кабул ителгəн карарның сəбəплəре турында дəлиллəнгəн аңлатмалар, 
шулай ук кабул ителгəн карарга шикаять бирү тəртибе турында мəгълүмат 
бирелə.» 

 
5.7) 5 бүлеккə  түбəндəге эчтəлекле 5.9.,  5.10 өлешлəр өстəргə: 
«5.9. Шикаять җавапта канəгатьлəндерелергə тиеш түгел дип танылган 

очракта кабул ителгəн карарның сəбəплəре турында дəлиллəнгəн аңлатмалар, 
шулай ук кабул ителгəн карарга шикаять бирү тəртибе турында мəгълүмат 
бирелə. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яки карау нəтиҗəлəре буенча 
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелəре билгелəнгəн 
очракта, шикаятьлəрне карау буенча вəкалəтлəр бирелгəн хезмəткəр, 
вазыйфаи зат, булган материалларны кичекмəстəн прокуратура органнарына 
җибəрə.» 

 
6. 3, 4 кушымталарда: 

6.1) 1 бүлекнең 1.4. өлешенə түбəндəге эчтəлекле абзацлар өстəргə:  
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 

принциплары турында «Федераль законга үзгəрешлəр кертү хакында 
«28.12.2013 №443-ФЗ Федераль закон (алга таба – 28.12.2013 №443-ФЗ 



Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 30.12.2013, №52 
(I өлеш), 2008 ел.); 

«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары 
җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 19.11.2014 ел, №1221 карары (алга 
таба – кагыйдəлəр) белəн расланган адресларны бирү, үзгəртү һəм юкка 
чыгару кагыйдəлəре (хокукый мəгълүмат рəсми интернет-порталы) 
http://www.pravo.gov.ru 24.11.2014); 

Адрес реквизитлары буларак файдаланыла торган планлаштыру 
структурасы, урам-юл челтəре элементлары, адресация объектлары, бина 
типлары (Корылмалар), бүлмəлəр исемлеге Россия Федерациясе Финанс 
министрлыгының 2015 елның 5 ноябрендəге 171н номерлы боерыгы (алга 
таба – исемлек) белəн расланган (хокукый мəгълүматның рəсми интернет-
порталы) http://www.pravo.gov.ru 15.12.2015, 15.12.2015); 

Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 05.11.2015 ел, №171н 
боерыгы (алга таба – киметү кагыйдəлəре) белəн расланган адрес барлыкка 
китерүче элементларның кыскартылган исеме кагыйдəлəре (хокукый 
мəгълүмат рəсми интернет-порталы) http://www.pravo.gov.ru 15.12.2015, 
15.12.2015);» 

 
6.2) 1 бүлекнең 1.5. өлешенə түбəндəге эчтəлекле абзацлар өстəргə: 
«адрес - Россия Федерациясендə җирле үзидарəне оештыру 

принциплары нигезендə төзелгəн һəм шул исəптəн планлаштыру структурасы 
элементының (кирəк булганда), урам-юл челтəре элементының исемен, 
шулай ук адресация объектының цифрлы һəм (яки) турыдан-туры цифрлы 
билгелəнешен үз эченə алган адресация объектының урнашу урыны 
тасвирламасы, ул аны тəңгəллəштерергə мөмкинлек бирə торган адресация 
объектының цифрлы һəм (яки) турыдан-туры цифрлы билгелəнешен үз эченə 
ала.; 

дəүлəт адреслы реестры - адреслар турында мəгълүматлардан торган 
дəүлəт мəгълүмат ресурсы; 

адресация объекты-бер яки берничə күчемсез мөлкəт объекты, шул 
исəптəн җир кишəрлеклəре, яки Россия Федерациясе Хөкүмəте тарафыннан 
билгелəнгəн адресларны бирү, үзгəртү, юкка чыгару кагыйдəлəре белəн 
каралган очракта, адрес бирелə торган бүтəн объект; 

федераль мəгълүмати адрес системасы - дəүлəт адреслы реестрын 
формалаштыруны, алып баруны һəм куллануны тəэмин итə торган федераль 
дəүлəт мəгълүмат системасы; 

«адрес барлыкка китерүче элементлар» - ил, Россия Федерациясе 
субъекты, муниципаль берəмлек, торак пункт, урам-юл челтəре элементы, 
планлаштыру структурасы элементы һəм адресация объектының 
идентификация элементы (элементлары) ; 



«адресация объектының идентификацион элементлары» - төгəллəнмəгəн 
төзелеш объектларының һəм биналарның (корылмаларның), бүлмəлəренең 
һəм объектларының җир кишəрлеге номеры, типлары һəм номерлары; 

«дəүлəт адреслы реестрда адресация объектының уникаль номеры» - 
адресация объектының дəүлəт адреслы реестрында адресация адресына 
бирелə торган язу номеры; 

«планлаштыру структурасы элементы» - зона (массив), район (шул 
исəптəн торак район, микрорайон, квартал, сəнəгать районы), коммерциягə 
карамаган бакчачылык, яшелчəчелек һəм дача берлəшмəлəре 
территориялəре; 

«урам-юл челтəре элементы» - урам, проспект, тыкрык, юл, яр буе, 
мəйдан, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея һəм башкалар. 

дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтү буенча күпфункцияле 
үзəкнең читтəн торып эш урыны – дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр 
күрсəтүнең күпфункцияле үзəклəре эшчəнлеген оештыру Кагыйдəлəренең 34 
пункты нигезендə Татарстан Республикасы муниципаль районының (шəһəр 
округының) шəһəр яисə авыл җирлегендə төзелгəн дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəге (офис) территориаль аерымланган 
структур бүлекчəсе (офис), Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2012 елның 22 
декабрендəге 1376 номерлы карары белəн расланган Дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəклəре эшчəнлеген оештыру 
кагыйдəлəрен раслау турында»;  

техник хата-муниципаль хезмəт күрсəтүче орган тарафыннан 
җибəрелгəн һəм документка (муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəсе) 
кертелгəн белешмəлəрнең туры килмəвенə китергəн, алар нигезендə 
мəгълүматлар кертелгəн документлардагы белешмəлəргə туры килмəвенə 
китергəн хата (исемлек, опечатка, грамматик яки арифметик хата). 

Əлеге Регламентның гамəлдə булуы, аларга түбəндəгелəр керə: капиталь 
төзелеш объектлары (биналар, төзелешлəр, корылмалар), тəмамланмаган 
төзелеш объектлары һəм капиталь төзелеш максатларында бирелгəн җир 
участоклары. 

Əлеге Регламентның гамəлдə булуы кагылмый: 
 - ваклап сату челтəре объектлары (сəүдə һəм хезмəт күрсəтү өлкəсенең 

капиталь стационар һəм стационар булмаган объектлары); 
- автомобиль транспорты стоянкалары (күп катлы стоянкалардан тыш); 
- металл һəм аерым торучы капиталь гаражлар (гараж-төзелеш 

кооперативларыннан тыш); 
- югарыда күрсəтелгəн объектлар өчен бирелгəн яки урнаштырылган 

җир кишəрлеклəре.» 
 
6.3) 2 бүлекнең 2.4. өлешенə килəсе эчтəлекле 2.4.1 пункт өстəргə: 
 

2.4.1. Муниципаль 
хезмəт күрсəтү 
вакыты, шул исəптəн 

16 көн эчендə, гариза 
бирү көнен дə кертеп. 
Муниципаль хезмəт 

Кагыйдəлəрнең 
37 пункты 



муниципаль хезмəт 
күрсəтүдə катнашучы 
оешмага мөрəҗəгать 
итү зарурлыгын 
исəпкə алып, 
туктатып тору 
мөмкинлеге Россия 
Федерациясе 
законнарында 
каралган очракта, 
муниципаль хезмəт 
күрсəтүне туктатып 
тору срогы. 

күрсəтү вакытын 
туктатып тору 
каралмаган. 

 
 
6.4) 2 бүлекнең 2.5. өлешендə «гариза бирүче гаризасы» сүзлəреннəн соң 

«, аларны мөрəҗəгать итүче тарафыннан алу ысуллары, шул исəптəн 
электрон формада, аларны тапшыру тəртибе» сүзлəрен өстəргə. 

 
6.5) 2 бүлекнең 2.5. өлешендəге 2 нче графасына түбəндəге эчтəлекле 

7,8,9,10,11 пунктларын өстəргə: 
«7) Күчемсез милек объектларының кадастр паспортлары, үзгəртеп 

корулар нəтиҗəсендə, бер һəм аннан да күбрəк адресация объекты барлыкка 
килү (күчемсез милек объектларын бер һəм аннан да күбрəк яңа адресация 
объектлары барлыкка килгəн очракта)); 

8) Адресация объектын төзүгə рөхсəт (төзелеп килүче адресация 
объектларына адресация биргəндə) һəм (яки) объектны файдалануга 
тапшыруга рөхсəт (яисə); 

9) Кадастр планында адресация объектының яисə тиешле территориянең 
кадастр картасында урнашу схемасы (җир кишəрлегенə адрес бирелгəн 
очракта)); 

10) Кадастр паспорты (кадастр исəбенə куелган адресация объектына 
адрес бирелгəн очракта); 

11) Адресациянең бер һəм аннан да күбрəк яңа объектларын барлыкка 
китерүче бинаны үзгəртеп һəм (яки) үзгəртеп планлаштырганда кабул итү 
комиссиясе акты (бер һəм аннан да күбрəк яңа объектлары барлыкка килгəн 
очракта)); 

Гариза биргəндə мөрəҗəгать итүчелəр (мөрəҗəгать итүче вəкиллəре) аңа 
югарыда күрсəтелгəн документларны, əгəр мондый документлар дəүлəт 
хакимияте органы, җирле үзидарə органы яисə дəүлəт органнары яисə җирле 
үзидарə органнары карамагындагы оешмалар карамагында булмаса, теркəргə 
хокуклы 

Кагыйдəлəрнең 34 пунктында күрсəтелгəн документлар, көчəйтелгəн 
квалификацияле электрон имза кулланып, гариза бирүче (мөрəҗəгать итүче 
вəкиле) тарафыннан раслана. 



Муниципаль хезмəт алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма 
комитетта шəхси мөрəҗəгать иткəндə алырга мөмкин. Бланкның электрон 
формасы Башкарма комитетның рəсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һəм кушып бирелə торган документлар гариза бирүче 
тарафыннан кəгазьдə түбəндəге ысулларның берсе белəн тапшырылырга 
(җибəрелгəн) мөмкин: 

(зат, гамəлдəге исеменнəн мөрəҗəгать итүче ышанычнамəсе нигезендə); 
почта җибəрүе белəн кушымталар исемлеге һəм уведомление турында 

тапшыру. 
Гариза һəм документлар шулай ук көчəйтелгəн квалификацияле 

электрон имза, гомуми керү мəгълүмати-телекоммуникация челтəрлəре, шул 
исəптəн «Интернет» мəгълүмат-телекоммуникация челтəре һəм дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталы аша имзаланган электрон 
документ рəвешендə тапшырылырга (җибəрелергə) мөмкин.» 

 
6.6) 2 бүлекнең 2.6. өлештə «тəкъдим итəргə хокуклы» сүзлəреннəн соң  

«, шулай ук аларны мөрəҗəгать итүчелəр тарафыннан алу ысуллары, шул 
исəптəн электрон формада, аларны тапшыру тəртибе; дəүлəт органы, җирле 
үзидарə органы яисə əлеге документлар карамагында булган оешма.» 
сүзлəрен өстəргə. 

 
6.7) 2 бүлекнең 2.6. өлешендəге 2 нче графасына түбəндəге эчтəлекле 

3,4,5,6 пунктларын өстəргə: 
«3) күчемсез милек объектына теркəлгəн хокуклар һəм төп 

характеристикалар турында бердəм дəүлəт күчемсез милек реестрыннан 
өземтə; 

4) җирле үзидарə органының торак бинаны торак булмаган бинага яки 
торак булмаган бинаны торак бинага күчерү турындагы карары (торак 
бинадан торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага күчерү сəбəпле, 
адресны, үзгəртү һəм юкка чыгарган очракта); 

5) күчемсез милек объектының төп характеристикалары һəм теркəлгəн 
хокуклары турында бердəм дəүлəт күчемсез милек реестрыннан өземтə 
(Кагыйдəлəрнең 14 пунктындагы "а" пунктчасында күрсəтелгəн нигезлəр 
буенча адресация объектының адресын бетергəн очракта)); 

6) адресация объекты буенча күчемсез мөлкəтнең бердəм дəүлəт 
кадастрында соратып алына торган белешмəлəрнең булмавы турында 
хəбəрнамə (Кагыйдəлəрнең 14 пунктындагы" б " пунктчасында күрсəтелгəн 
нигезлəр буенча адресация объектының адресын юкка чыгарган очракта). 

Гариза бирүче тапшырырга хокуклы документларны алу ысуллары һəм 
тапшыру тəртибе əлеге регламентның 2.5 пункты белəн билгелəнгəн. 

Мөрəҗəгать итүчедəн дəүлəт органнары, җирле үзидарə органнары һəм 
башка оешмалар карамагындагы югарыда саналган документларны талəп итү 
тыела. 



Гариза бирүченең югарыда күрсəтелгəн мəгълүматларны үз эченə алган 
документларны тапшырмавы гариза бирүчегə хезмəт күрсəтүдəн баш тарту 
өчен нигез булып тормый» 

 
6.8) 2 бүлекнең 2.8. өлешендəге 2 нче графасына түбəндəге эчтəлекле 4 

пункт өстəргə: 
 «4) документларны тиешсез органга тапшыру.» 
 
6.9) 2 бүлекнең 2.9. өлешендəге 2 нче графасына түбəндəге эчтəлекле 

пунктлар өстəргə: 
«4) адресация объектына адрес бирү турында гариза белəн əлеге 

Кагыйдəлəрнең 27 һəм 29 пунктларында күрсəтелмəгəн зат мөрəҗəгать итте; 
5) ведомствоара талəпкə җавап объектка адресны адреслау яисə аның 

адресын юкка чыгару өчен кирəкле документ һəм (яки) мəгълүматның 
булмавы һəм тиешле документ гариза бирүче (мөрəҗəгать итүче вəкиле) 
тарафыннан үз инициативасы буенча тапшырылмаган. ; 

6) адресны адреслау яисə аның адресын юкка чыгару өчен гариза бирүче 
(мөрəҗəгать итүче вəкиленə) йөклəнгəн Документлар Россия Федерациясе 
законнарында билгелəнгəн тəртипне бозып бирелгəн.; 

7) Кагыйдəлəрнең 5, 8-11 һəм 14-18 пунктларында күрсəтелгəн адресны 
адреслау яисə аны юкка чыгару объектына бирү өчен шартлар һəм очраклар 
юк» 

 
6.10) 2 бүлекнең 2.12 өлешендəге 2 графасының икенче абзацында «30 

минуттан артмаска тиеш» сүзлəрен «15 минуттан артмаска тиеш» сүзлəренə 
алмаштырырга. 

 
6.11) 2 бүлекнең 2.13 өлешендə «муниципаль хезмəт күрсəтү» 

сүзлəреннəн соң «, шул исəптəн электрон формада» сүзлəрен өстəргə. 
 
6.12) 2 бүлекнең 2.13 өлешендəге 2 графасына түбəндəге эчтəлекле абзац 

өстəргə: 
«Электрон формада кергəн Запрос ял (бəйрəм) көнендə ял (бəйрəм) эш 

көнендəге икенче көнне теркəлə» 
 
6.13) 2 бүлекнең 2.14. өлешендə «муниципаль хезмəт» сүзлəреннəн соң  

«, мөрəҗəгать итүчелəрне көтү һəм кабул итү урынына, шул исəптəн 
инвалидларны социаль яклау турында Россия Федерациясе законнары 
нигезендə күрсəтелгəн объектларның инвалидлар өчен үтемле булуын тəэмин 
итүгə, мондый хезмəтлəр күрсəтү тəртибе турында визуаль, текст һəм 
мультимедиа мəгълүматын урнаштыру һəм рəсмилəштерүгə» сүзлəрен 
өстəргə. 

6.14) 2 бүлекнең 2.14. өлешендəге 2 графасына түбəндəге эчтəлекле 
абзац өстəргə: 



«Муниципаль хезмəт күрсəтү янгынга каршы система һəм янгын 
сүндерү системасы белəн җиһазландырылган биналарда һəм биналарда, 
документларны рəсмилəштерү өчен кирəкле җиһазлар, мəгълүмат стендлары 
белəн тəэмин ителə. 

Инвалидларның муниципаль хезмəт күрсəтү урынына тоткарлыксыз 
үтүе тəэмин ителə (бинага керү-чыгу һəм аларның чиклəрендə күчерү). 

Муниципаль хезмəт күрсəтү тəртибе турында визуаль, текст һəм 
мультимедиа мəгълүматы мөрəҗəгать итүчелəр өчен уңайлы урыннарда, шул 
исəптəн инвалидларның мөмкинлеклəре чиклəнгəн урыннарда да 
урнаштырыла» 

 
6.15) 2 бүлекнең 2.15. өлешендə «муниципаль хезмəт» сүзлəреннəн соң 

«, шул исəптəн мөрəҗəгать итүченең муниципаль хезмəт күрсəткəндə 
вазыйфаи затлар белəн үзара хезмəттəшлеге саны һəм аларның озынлыгы, 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəгендə, 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəгенең 
ерактагы эш урыннарында муниципаль хезмəт күрсəтүнең барышы турында 
мəгълүмат алу мөмкинлеге, шул исəптəн мəгълүмат-коммуникация 
технологиялəрен кулланып, муниципаль хезмəт күрсəтүнең барышы турында 
мəгълүмат алу мөмкинлеге» сүзлəрен өстəргə. 

 
6.16) 2 бүлекнең 2.15. өлешендəге 2 графасына түбəндəге эчтəлекле 

пунктлар өстəргə: 
«кирəкле сандагы белгечлəрнең, шулай ук мөрəҗəгать итүчелəрдəн 

документлар кабул ителə торган бүлмəлəрнең булуы; 
мəгълүмат стендларында, мəгълүмати ресурсларда муниципаль хезмəт 

күрсəтүнең ысуллары, тəртибе һəм сроклары турында тулы мəгълүмат булу 
(http://sarmanovo.tatarstan.ru/rus/jalil.htm («Интернет» челтəрендə, дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталында) ; 

башка затлар белəн беррəттəн, аларга хезмəт күрсəтүгə комачаулый 
торган киртəлəрне җиңүдə инвалидларга ярдəм күрсəтү. 

Муниципаль хезмəт күрсəтүнең сыйфаты булмау белəн характерлана: 
гариза бирүчелəргə документлар кабул итү һəм бирү чиратлары; 
муниципаль хезмəт күрсəтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмəт күрсəтүче муниципаль хезмəткəрлəрнең гамəллəренə 

(гамəл кылмауларына) шикаять; 
муниципаль хезмəт күрсəтүче муниципаль хезмəткəрлəрнең гариза 

бирүчелəргə карата əдəпсез, игътибарсыз мөнəсəбəтлəренə карата 
шикаятьлəр. 

Муниципаль хезмəт күрсəтү турындагы сорауны биргəндə һəм 
муниципаль хезмəт нəтиҗəсен алганда муниципаль хезмəт күрсəтүче 
вазыйфаи затның һəм мөрəҗəгать итүченең бер тапкыр үзара хезмəттəшлеге 
күздə тотыла. Хезмəттəшлекнең озынлыгы регламент белəн билгелəнə.» 

6.17) 3.3. өлешнең 3.3.1 пунктында беренче абзацны түбəндəге 
редакциядə бəян итəргə: 



«3.3.1. Гариза бирүче (аның вəкиле) шəхсəн яисə кəгазьле КФҮ аша, 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең (функциялəрнең) Бердəм порталы, 
Татарстан Республикасы дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр Порталы, 
Башкарма комитетның рəсми сайты аша яисə почта аша гариза бирə 
(җибəрə). Документлар КФҮнең ерактан торып эш урыны аша 
тапшырылырга мөмкин.» 

 
6.18) 3 бүлекнең 3.3. өлешенең 3.3.2. пунктчасына түбəндəге эчтəлекле 

абзац өстəргə: 
«гаризалар һəм документлар 15 минут эчендə кабул ителə; 
гаризаны гариза кергəн көннəн соң бер көн эчендə теркəү.» 
 
6.19) 3 бүлекнең 3.4. өлешенең 3.4.1. пунктына түбəндəге эчтəлекле 

пунктчалар өстəргə: 
«4) күчемсез милекнең Бердəм дəүлəт реестрыннан өземтə (анда 

күчемсез милек объектына теркəлгəн хокуклар турында һəркем өчен мөмкин 
булган мəгълүматлар бар); 

5) күчемсез милек объектына теркəлгəн хокуклар һəм төп 
характеристикалар турында бердəм дəүлəт күчемсез милек реестрыннан 
өземтə; 

6) җирле үзидарə органының торак бинаны торак булмаган бинага яки 
торак булмаган бинага күчерү турындагы карары (торак бинадан торак 
булмаган бинага яки торак булмаган бинага күчерү сəбəпле, адресны, үзгəртү 
һəм юкка чыгарган очракта); 

7) күчемсез милек объектының төп характеристикалары һəм теркəлгəн 
хокуклары турында бердəм дəүлəт күчемсез милек реестрыннан өземтə 
(Кагыйдəлəрнең 14 пунктындагы "а" пунктчасында күрсəтелгəн нигезлəр 
буенча адресация объектының адресын бетергəн очракта)); 

8) адресация объекты буенча күчемсез мөлкəтнең бердəм дəүлəт 
кадастрында соратып алына торган мəгълүматларның булмавы турында 
хəбəрнамə (Кагыйдəлəрнең 14 пунктындагы «б» пунктчасында күрсəтелгəн 
нигезлəр буенча адресация объектының адресын юкка чыгарган очракта).» 

 
6.20) 3 бүлекнең 3.4. өлешнең 3.4.2. пунктында икенче абзацны 

түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«Əлеге пунктта билгелəнгəн процедуралар түбəндəге срокларда гамəлгə 

ашырыла: 
Росреестр белгечлəре җибəргəн документлар (мəгълүматлар) буенча, өч 

эш көненнəн дə артмый; 
калган тəэминатчылар буенча-органга яки оешмага ведомствоара 

соратып алу кергəн көннəн алып биш көн эчендə, əгəр ведомствоара запроска 
җавап əзерлəү һəм җибəрү федераль законнар, Россия Федерациясе 
Хөкүмəтенең хокукый актлары һəм федераль законнар нигезендə кабул 
ителгəн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белəн 
билгелəнмəгəн булса.» 



 
6.21) 3.7. өлешнең 3.7.1. пункт. беренче абзацка «, КФҮнең ерактагы эш 

урынына» сүзлəрен өстəргə. 
 
6.22) 3 бүлеккə  түбəндəге эчтəлекле 3.8. өлеш өстəргə: 
«3.8. Төзəтү техник хаталар.  
3.8.1. Муниципаль хезмəт нəтиҗəсе булган документта техник хаталар 

табылган очракта, гариза бирүче бүлеккə тапшыра: 
гариза төзəтү турында техник хаталар; 
техник хата булган муниципаль хезмəт нəтиҗəсе буларак гариза 

бирүчегə бирелгəн документ; 
техник хаталарның булуын раслаучы юридик көчкə ия документлар.  
Документта күрсəтелгəн белешмəлəрдə техник хаталарны төзəтү 

турында гариза гариза гариза гариза бирүче (вəкалəтле вəкил) тарафыннан 
шəхсəн, йə почта җибəрүе (шул исəптəн электрон почта ярдəмендə), йə 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталы яки дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəге аша бирелə. 

3.8.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны 
төзəтү турында гариза кабул итə, теркəлгəн документлар белəн гаризаны 
терки һəм аларны бүлеккə тапшыра. 

Əлеге пункт белəн билгелəнə торган Процедура гариза теркəлгəннəн соң 
бер көн эчендə гамəлгə ашырыла.  

Процедураның нəтиҗəсе: Бүлек белгеченə карап тикшерүгə 
юнəлдерелгəн кабул ителгəн һəм теркəлгəн гариза. 

3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һəм, хезмəт күрсəтү нəтиҗəсе 
булган документка төзəтмəлəр кертү максатларында, əлеге Регламентның 3.5 
пунктында каралган процедураларны гамəлгə ашыра һəм мөрəҗəгать 
итүчедəн (вəкалəтле вəкилгə) техник хата булган документ оригиналын 
тартып алып, гариза бирүчедəн (вəкалəтле вəкилдəн) шəхсəн имзаланып, 
документ бирə яки мөрəҗəгать итүче адресына почта аша (электрон почта 
аша) документ алу мөмкинлеге турында хат җибəрə., анда техник хата бар. 

Əлеге пункт белəн билгелəнə торган Процедура техник хата 
табылганнан яки телəсə кайсы кызыксынган заттан җибəрелгəн хата турында 
гариза алганнан соң өч көн эчендə гамəлгə ашырыла. 

Процедураның нəтиҗəсе: гариза бирүчегə бирелгəн (җибəрелгəн) 
документ.» 

 
7. 4 кушымтада: 

7.1) 1 бүлекнең 1.5 өлешендəге 5 абзацында «вакытлы корылмалар, 
киосклар, навеслар һəм башка шундый корылмалар» сүзлəрен «җир 
кишəрлегенең капиталь төзелмəлəре, корылмалары һəм кичектергесез 
яхшырту (алмаштыру, каплау һəм башкалар) » сүзлəренə алмаштырырга. 
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