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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 190 от 16.07.2019 
 

 КАРАР 

 

Күпфатирлы йортта бүлмәне үзгәртеп коруны  һәм (яки) 

үзгәртеп планлаштыруны  килештерү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында  

 

Россия Федерациясе Торак кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законы, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Татарстан Республикасы Федераль законы, 2004 

елның 28 июлендәге № 45-ЗРТ «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында»  

Татарстан Республикасы Законы нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1.Кушымтадагы күпфатирлы йортта бүлмәне үзгәртеп коруны  һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруны  килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын расларга. 

 2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын раслау турында” 2018 елның 27 ноябрендәге  261 номерлы 

карарының 1 пунктындагы 1 пунктчасы һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитетының «Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында" 2018 елның 27 

ноябрендәге 3 261 номерлы карарына 1 нче кушымтаны; 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетыны 

“Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә административ регламентларны раслау 

турында” 2018 елның 27 ноябрендәге 261 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында” 

2011 елның 12 февралендәге 34 номерлы карарының 1 пунктындагы " а " пунктчасына; 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитетының 

«Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларына үзгәрешләр кертү турында” 2019 елның 18 мартындагы 

75 номерлы карарының 1 пунктын; 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитетының 

«Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 



административ регламентларына үзгәрешләр кертү турында" 2019 елның 11 апрелендәге  

107 номерлы карарының 1 пунктындагы икенче абзацын 

көчен югалткан дип танырга. 

2.Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып чыгарырга 

һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесенең 

инфраструктура үсеше буенча урынбасары А.М.Хәсәновка йөкләргә. 

 

Җитәкчесе                                                                                         А. Н. Гыйбадуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль районы Башкарма комитетынының 

2019ел, 16 июль 190 номерлы карары белән расланган 
 

Күпфатирлы йортта бүлмәне үзгәртеп коруны  һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны  

килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) күпфатирлы йортта бүлмәне үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны 

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

– хезмәт күрсәтү, муниципаль хезмәт күрсәтү).  

1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: физик һәм юридик затлар. 

Муниципаль хезмәт алуга гариза бирүчеләр булып муниципаль хезмәт күрсәтүләрне 

алучылар яисә муниципаль хезмәт күрсәтүләрне алучы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә 

рәсмиләштерелгән ышанычнамә нигезендә эш итәргә вәкаләтле затлар (алга таба - 

мөрәҗәгать итүче) тора. 

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитеты (Алга таба – Башкарма комитеты). 

Муниципаль хезмәт башкаручы - Башкарма комитетның инфраструктура үсеше бүлеге 

(алга таба - бүлек). 

1.3.1. Башкарма комитет урнашкан урын: Апас штп., Совет ур., 2. 

Бүлекнең урнашу урыны: Апас штп.,  Совет ур., 2. 

Эш графигы:  

дүшәмбе – пәнҗешәмбе: 08: 00 дән 17: 00 гә кадәр;  

Җомга: 08: 00 дән 16: 00 гә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре. 

Ял һәм туклану өчен тәнәфес вакыты эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә. 

Белешмә телефоны 8(4376) 21-6-57.  

Узу документлар буенча удостоверяющим шәхес. 

1.3.2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы җирле үзидарә органнарының 

рәсми порталы адресы http:/ www.apastovo.tatarstan.ru. 

1.3.3.Муниципаль хезмәт күрсәтү, шулай ук урнашу урыны турында мәгълүмат  

бүлекнең эш графигы да алынырга мөмкин:                         

1) визуаль стендлар ярдәмендә һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Башкарма комитет 

биналарында урнашкан Муниципаль хезмәт турында текст мәгълүматы. 

әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктчаларда булган 

Татарстан Республикасы Дәүләт телләрендәге муниципаль хезмәт турындагы мәгълүматны 

үз эченә ала  ; 

2) Интернет челтәре аша: 

- Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы җирле үзидарә органнарының рәсми 

порталында; 

- Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында (http://uslugi. 

tatarstan.ru/);  

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләр) бердәм порталында (http:/ 

www.gosuslugi.ru/); 

3) бүлектә: 

телдән мөрәҗәгать иткәндә-шәхсән яки телефон буенча;  



язма (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә-кәгазьдә почта 

аша, электрон почта аша apas.org@tatar.ru; 

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә: 

 Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба – РФ ТК) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып, Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 14 ст.)); 

 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы 

Федераль закон) ; 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон); 

"Торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру турында гариза формасын 

һәм карар кабул итүне раслый торган документ формасын раслау турында” Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2005 елның 28 апрелендәге 266 номерлы карары; 

«Торак урыны, торак урыны яшәү өчен яраксыз дип, күпфатирлы йортны авария хәлендә 

һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану турындагы нигезләмәне раслау 

хакында " Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2006 елның 28 гыйнварындагы 47 номерлы 

карары;  

төзелеш һәм торак-коммуналь комплекс буенча  

“Торак фондын техник эксплуатацияләү кагыйдәләрен һәм нормаларын раслау турында»27 

сентябрь 2003 ел, № 170  Россия Федерациясе дәүләт комитеты карары;; 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының 2015 елның 14 мартындагы 

247 номерлы карары белән кабул ителгән «Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Уставы; 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының 2016 елның 9 декабрендәге 

69 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Башкарма комитеты турында нигезләмә. 

 1.5.Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар кулланыла  

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән торып эш 

урыны - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында " 2012 елның 

22 декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты 

нигезендә Татарстан Республикасы шәһәр җирлегендә (шәһәр округында) төзелгән дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль структур 

бүлекчәсе (офисы) аерымланган структур бүлекчәсе (офисы); 

техник хата-муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 

документларга кертелгән мәгълүматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) тиешле таләпләргә 

туры килмәвен китергән хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата); 

күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп кору-инженерлык челтәрләрен, санитар-техник, 

электр яки башка җиһазларны урнаштыру, алыштыру яки күчерү, үзгәрешләр кертүне 

таләп итә торган күпфатирлы йортта бинаның техник паспорты; 

күпфатирлы йортта бинаны яңадан планлаштыру аның конфигурациясе үзгәрүдән 

гыйбарәт, ул күпфатирлы йортта бинаның техник паспортына үзгәрешләр кертүне таләп 

итә. 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - гариза) 

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорауны аңлата (210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 2 статьясындагы 2 пункты). Гаризаның тәкъдим ителгән формасы әлеге 

Регламентка № 1 кушымтасында китерелгән. 



II. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

Муниципаль хезмәт күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме Күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруны Килештерү 

РФ Торак кодексының  25-29 

статьялары 

2.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

атамасы 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма 

комитеты  

Башкарма комитет турында 

Нигезләмә 

 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләренең тасвирламасы 

үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерүдән баш 

тарту турында карар (3 кушымта). 

Башкарма комитет турында 

Нигезләмә 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, шул 

исәптән 

Органга документлар тапшырганнан соң 45 көннән артык түгел, 

аларны тапшыру бурычы РФ ТК 26 статьясы нигезендә мөрәҗәгать 

итүчегә йөкләнгән. 

 

  

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган. 

РФ Торак кодексының  26 

статьясының 4нче бүлеге  

2.5. Кирәкле документларның тулы исемлеге  

законнар һәм башка норматив хокукый актлар 

нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү, шулай 

ук кирәкле булган хезмәтләр күрсәтү өчен  

мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен 

мәҗбүри рәвештә аларны алу ысуллары, шул 

исәптән электрон формада, аларны тапшыру 

тәртибе 

1) күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп планлаштыру һәм (яисә) 

үзгәртеп төзү турында гариза (әлеге Регламентка № 1 кушымта 

нигезендә форма буенча); 

 

2)әгәр аңа хокукы күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында 

теркәлмәгән булса, яңадан төзекләндерелә торган һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштырыла торган бинага хокук билгеләүче документлар (төп 

нөсхәләр яки нотариаль тәртиптә расланган күчермәләр) Күчемсез 

мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә; 

3) күпфатирлы йортта яңадан торгызыла торган һәм (яки) яңадан 

планлаштырыла торган бинаны яңадан төзү һәм (яки) яңадан 

планлаштыру проекты; 

4) социаль наем шартнамәсе нигезендә үзгәртеп корыла торган һәм 

(яисә) үзгәртеп планлаштырыла торган бинаны биләгән эшкә алучы 

гаиләсенең барлык әгъзаларыннан (шул исәптән вакытлыча рәвештә 
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эшсез калган гаилә әгъзаларының) язмача рәвештә ризалык бирү 

(мөрәҗәгать итүче әлеге пунктта каралган документларны эшкә 

алучы яңадан төзекләндерелә торган һәм (яисә) үзгәртеп 

планлаштырыла торган урынны социаль наем шартнамәсе буенча 

күпфатирлы йортта яңадан планлаштырыла торган һәм (яисә) яңадан 

планлаштырыла торган бинаны эшкә алучы); 

5) күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре гомуми 

җыелышының күпфатирлы йорттагы барлык милекчеләрнең мондый 

үзгәртеп коруга һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга ризалыгы 

турында (әгәр күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп кору һәм (яисә) 

яңадан планлаштыру күпфатирлы йортта әлеге бинага 

кушылмасыннан башка мөмкин түгел) беркетмә. 

Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын гариза бирүче 

күпфатирлы йортта бина урнашкан урын буенча Башкарма 

комитетка (инфраструктура үсеше бүлегенә) шәхси мөрәҗәгать 

иткәндә алырга мөмкин.  

Гариза һәм кушымта итеп бирелә торган документлар гариза бирүче 

тарафыннан кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе белән 

тапшырылырга (җибәрелде) мөмкин: 

шәхсән (мөрәҗәгать итүче исеменнән ышаныч кәгазе нигезендә 

эшләүче зат); 

почта аша җибәрү. 

Гариза һәм документлар шулай ук мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 

имзаланган электрон документ рәвешендә дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталы аша тапшырылырга (җибәрелергә) 

мөмкин. 

2.6. Кирәкле документларның тулы исемлеге  

 

дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары 

һәм мөрәҗәгать итүче тәкъдим итәргә хокуклы 

һәм башка оешмалар карамагында булган 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив 

хокукый актлар, шулай ук аларны алу 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алынырга мөмкин булган 

документлар: 

1) әгәр аңа хокукы күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында 

теркәлгән булса, күпфатирлы йортта яңадан төзекләндерелә торган 

һәм (яки) үзгәртеп планлаштырыла торган бинага хокук билгеләүче 

документлар; 

2) күпфатирлы йортта төзекләндерелә торган һәм (яки) яңадан 

планлаштырыла торган бинаның техник паспорты (вәкаләтле 

органдан)); 

3) Әгәр ул урнашкан бина яки йорт архитектура, тарих яки мәдәният 
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ысуллары, шул исәптән электрон формада, 

аларны тапшыру тәртибе; дәүләт органы, 

җирле үзидарә органы яисә әлеге документлар 

карамагында булган оешма  

һәйкәле булса, күпфатирлы йортта архитектура, тарих һәм мәдәният 

һәйкәлләрен саклау буенча орган бәяләмәсе. 

Мөрәҗәгать итүчедән югарыда санап үтелгән документларны таләп 

итү тыела 

 дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка оешмалар 

карамагында. 

Гариза бирүче ала тапшырырга югарыда күрсәтелгән документлар 

мөстәкыйль. 

2.7. Норматив хокукый актларда каралган 

очракларда муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

таләп ителгән һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган тарафыннан гамәлгә ашырыла 

торган җирле үзидарә органнары һәм аларның 

структур бүлекчәләре Исемлеге 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне килештерү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән баш тарту өчен 

нигезләрнең тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 

 

2) документларда буйсынучы, расланмаган сүзләр һәм төзәтүләр 

булу  

 

билгеләнгән тәртиптә; 

3) тапшырылган документларның әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве 

 

2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып 

тору яисә бирүдән баш тарту өчен нигезләрнең 

тулы исемлеге 

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган.  

 

Күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруны Килештерү кире кагу очракта рөхсәт ителә: 

1) гариза бирүчегә йөкләнгән РФ ТК билгеле бер документларны 

тапшырмау; 

1.1) тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча күрсәтелмәгән очракта, күпфатирлы йортта 

бинаны яңадан төзү һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны үткәрү өчен 

кирәкле документ һәм (яисә) мәгълүмат булмавы турында 

таныклаучы ведомствоара сорауга дәүләт хакимияте органы яки 

җирле үзидарә органы белән килештерүне, җавап бирүне гамәлгә 

ашыручы органга керү. Күрсәтелгән нигез буенча күпфатирлы 
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йортта бинаны үзгәртеп коруны һәм (яисә) үзгәртеп планлаштыруны 

килештерүдән баш тарту, әгәр килештерүне гамәлгә ашыручы орган 

мөрәҗәгать итүчегә мондый җавап алу турында хәбәр биргәннән соң 

мөрәҗәгать итүчегә мондый җавап алу турында хәбәр иткән очракта 

рөхсәт ителә, мөрәҗәгать итүчегә күпфатирлы йортта бинаны 

үзгәртеп төзү һәм (яисә) үзгәртеп планлаштыруны үткәрү өчен 

кирәкле документны һәм (яисә) мәгълүматны Россия Федерациясе 

Торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгы нигезендә; 

2) тиешле органга документлар тапшыру; 

3) күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыру проектының закон таләпләренә туры килмәве. 

Установите приложение на смартфон и работайте офлайн 

+Установить Переводчик 

Переводите в Яндекс.Браузере 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына 

торган дәүләт пошлинасы яки башка түләү алу 

тәртибе, күләме һәм нигезләре 

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 

һәм мәҗбүри булган хезмәт күрсәтүләр өчен 

түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре, шул 

исәптән мондый түләү күләмен исәпләү 

методикасы турында мәгълүматны да кертеп 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

сорау биргәндә һәм мондый хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләрен алганда чиратның максималь 

вакыты 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында запрос биргәндә һәм 

мондый хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен алганда чиратның максималь 

вакыты 15 минуттан артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт алучыларның аерым категорияләре өчен 

чират билгеләнмәгән 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында соравын, шул исәптән 

электрон формада да теркәү вакыты 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. Ял (бәйрәм) көнендә 

электрон формада кергән Запрос киләсе ял (бәйрәм) эш көненә 

теркәлә 

 

2.14. Бүлмәләргә таләпләр, аларда муниципаль Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы һәм янгын сүндерү 

системасы белән җиһазландырылган биналарда, документларны 

Әлеге регламент белән 

билгеләнгән 



хезмәт күрсәтелә, гариза бирүчеләрне көтү һәм 

кабул итү урынына, шул исәптән әлеге 

объектларның инвалидлар өчен үтемлелеген 

тәэмин итүгә 

рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, мәгълүмати стендлар белән 

башкарыла. Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (биналарга уңайлы 

керү, алардан чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү). 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текст һәм 

мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, 

шул исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, урнаштырыла. 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем 

өчен мөмкин булуы һәм сыйфаты 

күрсәткечләре, шул исәптән мөрәҗәгать 

итүченең вазыйфаи затлар белән үзара 

хезмәттәшлеге һәм аларның дәвамлылыгы, 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә Муниципаль хезмәт алу 

мөмкинлеге, Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

эш урыннарында, муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат алу 

мөмкинлеге, шул исәптән мәгълүмати-

коммуникацион технологияләр куллану белән 

дә 

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен мөмкин булуы 

күрсәткечләре булып тора: 

-Башкарма комитет бинасының җәмәгать транспортыннан 

файдалану мөмкинлеге зонасында урнашуы; 

-кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 

- Интернет челтәрендәге мәгълүмати стендларда, Башкарма 

комитетның мәгълүмати ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында Муниципаль хезмәт күрсәтү 

ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу 

(функцияләр )); 

- инвалидларга башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүгә 

комачаулаучы киртәләрне җиңеп чыгарга ярдәм күрсәтү. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты булмау белән 

характерлана: 

- мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү һәм бирү 

чиратлары; 

- муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять; 

- муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең гариза 

бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 

шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 

муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль хезмәт 

күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр 

үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. Үзара бәйләнеш озынлыгы 

административ регламент белән билгеләнә. 

Әлеге регламент белән 

билгеләнгән 



Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгендә (Алга таба - КФҮ) муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

консультация, документлар кабул итү һәм бирүне КФҮ белгече 

башкара. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат 

Апас муниципаль районы сайтында, Татарстан Республикасы 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында (гариза 

электрон бирелгән очракта), КФҮләрдә мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан алына ала. 

2.16. Электрон формада муниципаль хезмәт 

күрсәтү үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу тәртибе 

турында консультацияне интернет-кабул итү бүлмәсе аша алырга 

мөмкин  

Апас муниципаль районы сайтында, Бердәм   

 

дәүләт порталы яки порталы  

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министрлыгы. 

           Әгәр законда муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

электрон формада гариза бирү каралган булса, гариза Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша 

бирелә. 

          Әгәр закон белән электрон рәвештә муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләрен алу каралган булса, Муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсе электрон имза белән расланган электрон 

документ рәвешендә авторизация процедурасын узганнан соң 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан Татарстан Республикасы дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр Порталында алынырга мөмкин. 

    



 

II. Административ процедураларның (гамәлләр) составы, эзлеклелеге һәм башкару 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук КФҮләрдә, ерактан 

урнашкан эш урыннарында административ процедураларны (гамәлләр) башкару 

үзенчәлекләре. 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү, бүлеккә үтәү юнәлеше; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара мөрәҗәгатьләр 

Формалаштыру һәм җибәрү (техник мөмкинлекләр булганда-электрон рәвештә); 

4) документларны, шул исәптән комиссия утырышында карау  

күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп төзүне һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү 

мәсьәләләрен карау буенча; 

5) муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе бирү. 

7)урында күпфатирлы йортта бинаны карау  

һәм тикшерү актын рәсмиләштерү; 

8) КФҮ аша, КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында муниципаль хезмәт күрсәтү; 

9) төзәтү техник хаталар. 

3.1.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гамәлләр блок-схемасы 4 нче кушымтада 

күрсәтелгән. 

3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү. 

Мөрәҗәгать итүче шәхсән һәм (яки) телефоны буенча мөрәҗәгать итә тиешле бүлегенә алу 

өчен консультацияләр алу тәртибе турында Алу муниципаль хезмәт. 

Бүлек белгече тарафыннан мөрәҗәгать итүчегә консультация бирелә, шул исәптән 

муниципаль хезмәт алу өчен таләп ителә торган документларның составы, формасы һәм эчтәлеге 

буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: консультацияләр, состав буенча искәрмәләр, форма  

һәм күрсәтелгән документларның эчтәлеге. 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү, бүлеккә үтәү юнәлеше. 

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 

имзаланган шәхсән яисә электрон документ рәвешендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең 

бердәм порталы аша яисә аның вәкаләтле зат тарафыннан бүлеккә күпфатирлы йортта бинаны 

үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү турында әлеге Регламентка 1 нче 

кушымта нигезендә язма гариза тапшырыла һәм документлар тапшырыла  

әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә. 

3.3.2. Бүлек белгече, гаризалар кабул итү алып баручы, : 

- мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

- гариза бирүче эшләгән очракта мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерү 

 ышанычнамә буенча; 

– әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;  

- тәкъдим ителгән документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерү 

(документларның күчермәләрен тиешенчә рәсмиләштерү, документларда буйсынучылар, 

дәгъвалар, яшерен сүзләр һәм башка берсүзсез төзәтүләр булмау); 

– гариза бирүчедән документлар алуда расписка бирә 

 аларның исемлеге һәм даталары. 

Искәрмәләр булмаган очракта бүлек белгече документларны тапшыра  

белгеч башкара торган башкарма комитетның оештыру бүлегенә: 

- гариза кабул итү һәм аны теркәү; 



Әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш тарту өчен 

нигез булган очракта, бүлек белгече, документларны кабул итү алып баручы мөрәҗәгать итүчегә 

гаризаны теркәү өчен каршылыклар булуы турында хәбәр итә һәм тапшырылган документларда 

ачыкланган җитешсезлекләрне аңлатып, документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көнне 15 минут эчендә 

гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм теркәлү өчен җибәрелгән,  

яки гариза бирүчегә кире кайтарылган документлар. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

Формалаштыру һәм җибәрү. 

 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасын кулланып (алга таба 

– СМЭВ) электрон рәвештә мәгълүмат белән тәэмин итүче органнарга гарызнамәләр җибәрүне 

гамәлгә ашыра,  

бирү турында: 

1) әгәр аңа хокукы күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында теркәлгән булса, 

күпфатирлы йортта яңадан төзекләндерелә торган һәм (яки) үзгәртеп планлаштырыла торган 

бинага хокук билгеләүче документлар; 

2) күпфатирлы йортта яңадан торгызыла торган һәм (яки) үзгәртеп планлаштырыла торган 

бинаның техник паспорты (вәкаләтле органга)); 

3) бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга рөхсәт итү турында 

архитектура, тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен саклау буенча орган бәяләмәсе  

күпфатирлы йортта яки йортта мондый бина булса,  

ул урнашкан җирдә архитектура, тарих һәм мәдәният һәйкәле булып тора. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бүлеккә үтәү өчен муниципаль хезмәт 

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

Процедураларның нәтиҗәсе: тиешле хакимият органнарына җибәрелгән запрослар.  

3.4.2. СМЭВ аша кергән мөрәҗәгатьләр нигезендә мәгълүматлар белән тәэмин итүче белгеч 

соратып алына торган документларны (мәгълүматны) бирә яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмавы турында хәбәрнамә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла  

законнарда билгеләнгән срокларда. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга 

юнәлдерелгән ведомствоара запрослар. 

3.5. Документларны, шул исәптән комиссия утырышында карау 

 күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп төзүне һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү 

мәсьәләләрен карау буенча. 

3.5.1. Бүлек белгече әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту нигезләренең булуын тикшерүне гамәлгә ашыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булмаган очракта бүлек белгече 

гамәлгә ашыра: 

- гаризага теркәлә торган документларда булган мәгълүматларны тикшерү; 

- бинаны үзгәртеп төзүне һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү мәсьәләләрен 

карау буенча комиссиягә гариза һәм документлар җибәрү  

күпфатирлы йортта (алга таба – Комиссия). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта бүлек белгече 

түбәндәгеләрне тормышка ашыра: 

– муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында бәяләмә әзерләү; 

– комиссия каравына гариза һәм документлар җибәрү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны тәмамлаганнан соң 

өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Комиссия каравына җибәрелгән гариза, бәяләмә һәм гариза 

бирүче тарафыннан тапшырылган документлар. 



3.5.2. Комиссия секретаре гамәлгә ашыра: 

- кергән документларны өйрәнү; 

- комиссия утырышы көнен билгеләү; 

– комиссия әгъзаларының комиссия утырышы көне турында хәбәр итү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар документлар кергән вакыттан алып ике 

эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссия әгъзаларын утырыш көне турында хәбәр итү. 

3.5.3. Гаризаны комиссия карау. 

3.5.3.1. Комиссия үз утырышында: 

- күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү 

турында гаризаны һәм теркәлгән документларны карый  

гаризага; 

– әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту 

өчен нигезләр булу турындагы Бәяләмәне тикшерә; 

– бинаны урында карау һәм бинаны тикшерү актын рәсмиләштерү кирәклеген билгели. 

Кирәк булмаган очракта Комиссия бинаны яңадан төзүне һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруны килештерү мөмкинлеге яки мондый Килештерү бирүдән баш тарту турында 

Карар кабул итә. Карар беркетмәгә кертелә. 

Кирәк булган очракта бинаны урында карау  

һәм бинаны тикшерү актын рәсмиләштерү комиссия әгъзалары әлеге Регламентның 3.8.1 – 

3.8.3 пунктчаларында каралган процедураларны гамәлгә ашыра. Килештерү мөмкинлеге 

турындагы карар бинаны карау актын рәсмиләштергәннән соң кабул ителә. 

Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар комиссия утырышы көнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе:бинаны үзгәртеп төзүне һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны 

килештерү мөмкинлеге турында комиссия карары яки килештерүдән баш тарту турында. 

3.5.3.2. Сәркатип комиссия карарын бәяләмә формасында рәсмиләштерә  

һәм ул комиссия әгъзаларына имзага тапшыра. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзаларына имза салуга тапшырылган бәяләмә. 

3.5.3.3. Комиссия әгъзалары бәяләмәләрне имзалар һәм юллыйлар 

 аның сәркатибенә. 

Әлеге Регламентның 3.5.3.2 һәм 3.5.3.3 пунктчалары белән билгеләнә торган процедуралар 

карар чыгарганнан соң өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: комиссия әгъзалары кул куйган бәяләмә. 

3.5.3.4. Комиссия секретаре имзаланган бәяләмә җибәрә  

комиссия рәисен раслау өчен. 

Процедураның нәтиҗәсе: раслауга юнәлдерелгән бәяләмә. 

3.5.3.5. Комиссия рәисе нәтиҗәне раслый һәм тапшыра  

аның сәркатибенә. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган бәяләмә. 

Әлеге Регламентның 3.5.3.4 һәм 3.5.3.5 пунктчалары белән билгеләнә торган процедуралар 

карар чыгарылганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

3.5.3.6. Комиссия секретаре бүлек белгеченә расланган Бәяләмәне тапшыра. 

3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәләрен әзерләү. 

3.6.1. Бүлек белгече Комиссия бәяләмәсе нигезендә күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп 

кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү турында карар проектын әзерли. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан очракта мөрәҗәгать итүче бу турыда баш 

тарту сәбәпләрен күрсәтеп хат белән, шулай ук телефон һәм (яки) электрон почта аша хәбәр итә . 

Алдагы процедура тәмамланганнан соң бер эш көне дәвамында әлеге пункт белән 

билгеләнә торган процедура гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: карар проекты яки баш тарту турында белдерү. 



3.6.2.Карар проекты торак-коммуналь хуҗалык һәм төзелеш мәсьәләләрен алып баручы 

башкарма комитет җитәкчесе урынбасары, инфраструктура үсеше бүлеге башлыгы, юридик бүлек 

башлыгы белән килештерелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедураны тәмамлаганнан соң 

дүрт эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган карар проекты.    

  3.6.3.Җитәкче карар имзалый һәм аны оештыру бүлегенә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедура тәмамланганнан соң бер 

эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: оештыру бүлегенә юнәлдерелгән карар. 

3.6.4.Оештыру бүлеге белгече карарны а билгеләнгән тәртиптә терки. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура  алдагы процедура тәмамланганнан соң бер 

эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.  

3.7. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында хәбәр итә һәм гариза 

бирүчегә карарның күчермәсен бирә яисә аңа почта аша җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гамәлгә ашырыла: 

– 15 минут эчендә-мөрәҗәгать итүченең шәхси килүе очрагында; 

–алдагы процедуралар тәмамланганнан соң бер көн эчендә – муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

нәтиҗәсе почта аша җибәрелгән очракта. 

Процедураның нәтиҗәсе: карарның бирелгән (җибәрелгән) күчермәсе яки күпфатирлы 

йортта бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерүдән баш тарту 

турында белдерү. 

3.8.Урында күпфатирлы йортта бинаны карау һәм тикшерү актын рәсмиләштерү. 

3.8.1.Комиссия секретаре бинаны карап чыгуга җәлеп ителә торган экспертларның 

кандидатураларын билгели һәм карау көнен билгели. Карау датасы турында комиссия әгъзалары, 

гариза бирүче һәм экспертлар хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура комиссия тарафыннан бинаны карау 

турында карар чыгарганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия әгъзаларын, мөрәҗәгать итүчене һәм экспертларны 

белдерү  

карау датасы турында. 

3.8.2. Билгеләнгән көнне экспертлар һәм мөрәҗәгать итүче катнашында урынга чыгып 

Комиссия бинаны тикшерүне гамәлгә ашыра. Тикшерү нәтиҗәләре буенча күпфатирлы йортта 

бинаны тикшерү акты төзелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бинаны карау көнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: күпфатирлы йортта бинаны тикшерү акты. 

3.8.3.Комиссия секретаре Регламентның 3.5.3 пунктчасында билгеләнгән тәртиптә  бинаны 

карау актын чыгара.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура бинаны тикшерү уздырылган вакыттан 

алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Комиссия каравына чыгарылган күпфатирлы йортта бинаны 

тикшерү акты. 

3.9.КФҮләр аша, ерактан урнашкан эш урыннарында муниципаль хезмәт күрсәтү. 

3.9.1.Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен КФҮләргә, КФҮнең ерактан урнашкан 

эш урыннарына  мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.9.2.КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә гамәлгә 

ашырыла.  

3.9.3.КФҮтән документлар кергән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүләр өчен Башкарма 

комитетта процедуралар әлеге регламентның 3.3 – 3.6, 3.8 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 



3.9..4. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе электрон документ рәвешендә авторизация 

процедурасын узганнан соң мөрәҗәгать итүче тарафыннан Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында алына ала. 

3.10. Техник хаталарны төзәтү тәртибе. 

3.10.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккә тапшыра: 

а) әлеге Регламентка № 2 кушымта нигезендә форма буенча техник хатаны төзәтү турында 

гариза; 

б) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак бирелгән техник хата булган 

документ; 

в) техник хаталар булу турында таныклаучы юридик көчкә ия документлар. 

Күрсәтелгән мәгълүматларда техник хаталарны төзәтү турында гариза гариза бирүче 

тарафыннан (вәкаләтле вәкил тарафыннан) шәхсән яисә Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү дәүләт порталы аша яисә КФҮ аша бирелә. 

3.10.2.Техник хаталарны төзәтү турында гариза (кушымта № 2) теркәлгән документлар 

белән әлеге Регламентта билгеләнгән тәртиптә теркәлә һәм карала. 

Бүлек белгече документларны карый һәм техник хаталар булу фактын раслаганда 

үзгәрешләр кертү турында карар проектын әзерли һәм аны килешүгә һәм имзаларга җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: элек кабул ителгән карарга үзгәрешләр кертү турында карар. 

3.10.3.Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә техник хаталарны төзәтү турында хәбәр итә 

(техник хаталарны төзәтү турында Карар кабул иткәндә) йә  техник хатаны төзәтүдән баш тарту 

(техник хатаны төзәтүдән баш тарткан очракта) үзгәрешләр кертү турында карарны  яки техник 

хатаны төзәтүдә баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп хәбәрнамә җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы пунктта күрсәтелгән процедура 

тәмамланганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: үзгәрешләр кертү турында карарны  яки техник хатаны төзәтүдә 

баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп хәбәрнамә җибәрү. 

 

IV. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту  тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, муниципаль хезмәт күрсәтү 

процедураларының үтәлешен тикшерү, Башкарма комитет хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) карарлар әзерләү үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып тора: 

–муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза үткәрү. 

Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә эш алып баруны тикшерү үткәрелә; 

- муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән тәртиптә тикшереп тору. 

Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин.  

Тикшерүләр уздырганда бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала  

муниципаль хезмәт күрсәтү (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең конкрет 

мөрәҗәгате. 

Гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә ашыру максатларында  

муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карарлар кабул иткәндә Башкарма комитет җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр 

үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет җитәкчесенең инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары, эш башкару хезмәте белгечләре, шулай ук юридик бүлек белгечләре  

тарафыннан башкарыла.  

4.3 Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарә органының 

структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 



4.4. Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу ачыкланган 

очракта гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә  җаваплылыкка тартыла. 

4.5. Торак-коммуналь хуҗалык алып бара торган инфраструктур үсеш буенча Башкарма комитет 

җитәкчесе урынбасары гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшермәгән өчен 

җаваплылык тота. 

Бүлек башлыгы әлеге Регламентның III бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрне 

вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылык тота. 

4.6.Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалары 

тарафыннан контрольдә тоту Муниципаль хезмәт күрсәткәндә Башкарма комитет эшчәнлегенең 

ачыклыгын тәэмин итү, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм 

ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында мөрәҗәгатьләрне 

(шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла. 

 

V. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи затларының, яисә муниципаль хезмәткәрнең,КФҮ хезмәткәренең карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш)  шикаять белдерү тәртибе 

 

 

5.1 Муниципаль хезмәт алучылар шикаять белдерү хокукына ия  

Башкарма комитетта муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) – Башкарма комитет 

җитәкчесенә, җитәкченең (арарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) - Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы Советына. 

КФҮнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), КФҮ хезмәткәренә законда 

билгеләнгән тәртиптә шикаять бирелә. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән түбәндәге очракларда да мөрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актлары белән каралмаган 

документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәл кылу таләбе; 

4) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актлары белән каралган 

документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый 

актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту; 

6) Муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында каралмаган түләү 

таләп итү; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда Башкарма комитеттан, 

Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән 

срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча, документлар бирү вакытын яки тәртибен 

бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый 

актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору; 

10) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда, 

күрсәтелгән документларның булмавы яисә аларның дөрес булмавы, ФЗ №210 Федераль законның 



7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш мөрәҗәгать итүчедән 

документлар яисә мәгълүмат таләп итү. 

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаять кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мәгълүмати- телекоммуникация челтәре, Апас 

муниципаль районының рәсми сайтыннан файдаланып, җибәрелә ала 

(http://www.apastovo.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

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

(функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга яисә югары органга (булган очракта) кергән 

шикаять аның теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә карап тикшерелергә тиеш, ә 

муниципаль хезмәт күрсәтүче органның мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән баш 

тартуы яисә дөрес язылмаган  һәм хаталарны төзәтүдә яисә билгеләнгән вакытны бозу очрагында- 

теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә тиеш. 

5.4. Шикаять түбәндәге мәгълүматны үз эченә алырга тиеш: 

1) хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, шикаять белдерелә торган 

карарларның һәм гамәлләрнең (гамәл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының атамасы; 

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) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның шикаять белдерелә торган карарлары һәм 

гамәлләре (гамәл кылмаулары), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи заты яисә 

муниципаль хезмәткәр турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүченең  хезмәт күрсәтүче орган яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм 

гамәле (гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләре. 

5.5. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 

1) кабул ителгән карарны юкка чыгару формасында, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә 

бирелгән документларда җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлар белән каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә шикаять 

канәгатьләндерелә.  

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң, алдагы көннән дә соңга 

калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча электрон 

формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.6. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 

муниципаль хезмәт күрсәткәндә, ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 

максатларында, Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 

мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтү максатларында, мөрәҗәгать итүчегә башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында 

мәгълүмат күрсәтелә. 

5.7. Мөрәҗәгать итүченең шикаяте канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән 

карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләнгәндә, шикаять карау буенча вәкаләтләр 

бирелгән хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына юллый. 

 



Күпфатирлы йортта бүлмәне үзгәртеп коруны   

һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны   

килештерү буенча муниципаль хезмәт  

күрсәтүнең административ регламентына  

1нче кушымта 
 

Күпфатирлы йортта бүлмәне үзгәртеп коруны һәм 

(яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү турында 

гариза формасы  

 

В   

(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального района) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки  

помещения в многоквартирном доме 

от   

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники 

 

помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя 

физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 

юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и 

прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 

 Собственник(и) помещения:  

 

 

 

 

 

Прошу разрешить   

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – 

нужное указать) 

помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 

 , 

договора аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки помещения. 

 

Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г. 

по “  ”  200  г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с  по  



часов в    дни. 

 

Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа 

местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних 

членов семьи нанимателя помещения по договору 

 

социального найма от “  ”    г. №  : 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер, кем 

и когда выдан) 

Подпись * Отметка о 

нотариальном 

заверении подписей 

лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________ 

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением 

отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)   

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) 

 на  листах*; 

перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная 

копия))    

 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения 

на                                                листах; 

 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 

на        листах*; 

 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения (представляется в случаях, если такое помещение или дом, в 

котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на  _________________листах*; 

 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку помещения, 

на           листах (при необходимости); 

 

6) иные документы:   

(доверенности, выписки из уставов и др.) 

________________ 

 

Подписи лиц, подавших заявление *: 

“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

________________ 

 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме “  ”  200  г. 



Входящий номер регистрации заявления   

 

Выдана расписка в получении 

документов “  ”  200  г. 

№   

 

Расписку получил “  ”  200  г. 

 

(подпись заявителя) 

 

(должность, 

   

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Күпфатирлы йортта бүлмәне үзгәртеп коруны   

һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны   

килештерү буенча муниципаль хезмәт  

күрсәтүнең административ регламентына  

2нче кушымта 

__________________________________________, 
(должность) 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, предоставляющего услугу)
 

__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________ 

(указывается наниматель либо арендатор, либо собственник помещения, 

либо 
__________________________________________________________________ 

собственники помещения, находящегося в общей собственности двух и 

более лиц,  
__________________________________________________________________ 

в случае если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен  

 
__________________________________________________________________ 

в установленном порядке представлять их интересы) 

 

заявление 

об исправлении технической ошибки. 

 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги 

_______________________________________________________________. 

(наименование муниципальной услуги) 

Записано:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Правильные сведения:  

___________________________________________________________________. 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в документ, 

являющийся результатом муниципальной услуги. 

Прилагаю следующие документы: 

1) _________________________________________________________________; 

2) _________________________________________________________________; 

3) _________________________________________________________________. 

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу направить 

такое решение: 

- посредством отправления электронного документа на электронный адрес: 

__________________________________________; 

- на почтовый адрес: ______________________________. 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных 

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), 

в том числе в автоматизированном  режиме, включая принятие решений на их основе органом, предоставляющим  

муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги. 

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и 

представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии документов), 

приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 

на момент представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения. 

 

______________       __________      /     _______________________________ 

         (дата)      (подпись)       (Ф.И.О.) 

 



 

 

Күпфатирлы йортта бүлмәне үзгәртеп коруны   

һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны   

килештерү буенча муниципаль хезмәт  

күрсәтүнең административ регламентына  

3нче кушымта 

 
 (Бланк органа, 

осуществляющего 

согласование) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о согласовании переустройства и (или) перепланировки  

помещения в многоквартирном доме 

В связи с обращением   

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя) 

о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку помещения 

(ненужное зачеркнуть) 

по адресу:   

 

 , занимаемых (принадлежащих) 

  (ненужное зачеркнуть) 

на основании:   

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 , 

перепланируемое помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

1. Дать согласие на   

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 

помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией). 

2. Установить 
*
: 

срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г. 

по “  ”  200  г.; 

режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

часов в    дни. 

 

 

 

 

 

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в соответствии с проектом 

(проектной документацией) и с соблюдением требований 

 

(указываются реквизиты нормативного правового акта Республики Татарстан  

или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 

 . 

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений) 

                                                           
 



4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и 

подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в установленном порядке. 

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения 

направить подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   

(наименование структурного 

 

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

 . 

осуществляющего согласование) 

 

(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего согласование) 

М.П. 

Получил: “  ”  200  г.  (заполняется 

в случае 

получения 

решения лично)        

(подпись заявителя или 

уполномоченного лица заявителей) 

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “  ”  200  г. 

(заполняется в случае направления 

решения по почте)       

 

(подпись должностного лица, направившего 

решение в адрес заявителя(ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Күпфатирлы йортта бүлмәне үзгәртеп коруны   

һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны   

килештерү буенча муниципаль хезмәт  

күрсәтүнең административ регламентына  

кушымта 

 

 

 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары 

 

Апас муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазифасы Телефон Электрон адресы 

 

Башкарма комитет җитәкчесе 2-21-41 Almaz.Gibadullin@tatar.ru 

Башкарма комитет эшләре идарәчесе 2-15-13 Ranis.Gimranov@tatar.ru 

Бүлек башлыгы 2-13-57 Ildar.Islamshin@tatar.ru 

Бүлек белгече 2-16-57 Amina.Nurmieva@tatar.ru 

  

 

Апас муниципаль район Советы 

 

Вазифа 

Должность 

Телефон Электрон адрес 

Электронный адрес 

Башлык 2-13-52 Zagidullin.Rashid@tatar.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


