
 
 

 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Капиталь төзелеш объектларын 
төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 
регламентын раслау турында» 2018 елның 21 
февралендәге №185   карарына үзгәрешләр кертү 
турында 
 
    «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендәге №210-ФЗ   Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында, «Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре 
күрсәтүнең Административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында 
һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр 
кертү хакында» 2010 елның 2 ноябрендәге №880   Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карары нигезендә», Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Уставы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан дәүләт 
хезмәтләре күрсәтүнең Административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибе 
нигезендә Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты КАРАР БИРӘ: 
   «Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында» 21.02.2018 
ел, № 185 Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты карарына (алга таба – 

Карар) (Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитетының №453,04.05.2019,  № 735, 13.07.2018, №1239, 24.10.2018, №264, 18.03.2009, 
№505, 05.06.2009 ел карарлары,) түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:  
   1. 1.3.3 пунктның 1 кече  пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: "Муниципаль 
хезмәт турында, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һәм эш графигы турында мәгълүмат 
түбәндәге очракларда алынырга мөмкин: 1) Башкарма комитет биналарында урнашкан 
Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текст мәгълүматын үз эченә алган мәгълүмат 
стендлары аша мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен. 
Татарстан Республикасының дәүләт телләрендәге мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 
1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындада (кече пунктларда) булган муниципаль 
хезмәт турында белешмәләрне үз эченә ала»; 
    2. 1.4 пунктны түбәндәге сүзләр белән тулыландырырга: «Электрон култамга турында» 
06.04.2011 №63-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 
11.04.2011, № 15, 2036 ст .); 
Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт идарәсе системасын камилләштерүнең төп 
юнәлешләре турында» 2012 елның 7 маендагы №601 Указы (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 07.05.2012, №19, 2338 ст.); 
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 Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне 
электрон формада күрсәтүгә таләпләр турында» 2016 елның 26 мартындагы 
№236 карары (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 11.04.2016, №15, 
ст. 2084); 
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Төзелешкә һәм объектны файдалануга тапшыруга 
рөхсәт бирү өчен кирәкле документларны электрон формада җибәрү турында» 2017 
елның 4 июлендәге №455 карары (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 10.07.2017, 
№28, 4162 ст.); 
Россия Төзелеш Министрлыгының "Төзелешкә рөхсәт формасын һәм 
объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт рәвешен раслау турында» 
19.02.2015 № 117/пр боерыгы (хокукый мәгълүматның рәсми интернет-
порталы http://www.pravo.gov.ru " 2015, 13.03);  
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 27 сентябрендәге №729 
карары белән (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 20.10.2017, №728, 4162 ст.); 
  3. п.2.3 түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләренең тасвирламасы 

 1.Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, 
реконструкцияләүгә рөхсәт (№2 Кушымта). 

2.Төзелешкә озайтылган гамәлдә булу срогы 
белән рөхсәт 

3.Төзелешкә кертелгән үзгәрешләр белән 
рөхсәт. 

4.Төзелешкә рөхсәтнең кабат нөсхәсен 
(дубликатын) бирү. 

5.Татарстан Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр Порталы аша гариза 
биргәндә хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында 
муниципаль хезмәтнең нәтиҗәсе белән  хат 
uslugi.tatarstan.ru электрон формада бирелә. 

 
4. П.2.5 түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен законнар һәм башка 
норматив хокукый актлар, шулай 
ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри 
булган хезмәтләр, аларны алу 
ысуллары, шул исәптән электрон 
формада, аларны тапшыру 
тәртибе нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге 

Капиталь төзелеш объектын (шул исәптән 
мәдәни мирас объектын, шулай ук капиталь 
төзелеш объектын төзегәндә яки үзгәртеп 
корганда, федераль яки региональ әһәмияттәге 
тарихи җирлек территориясе чикләрендә 
планлаштырыла) төзү, реконструкцияләү 
максатларында төзүче тарафыннан бирелә: 
1) гариза 
- документ формасында кәгазьдә; 
- электрон формада (искәрмә: мөрәҗәгать итүче 
исеменнән эшләүче затлар), №63-ФЗ Федераль 
закон һәм №210-ФЗ Федераль закон 
таләпләренә туры китереп, Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр Порталы аша гади электрон имза 
белән имзаланган (расланган), uslugi.tatarstan.ru; 
2) мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслаучы 
документ яки аның стандарт хисап язмасыннан 
(электрон форма тутырганда) ким булмаган 
ЕСИА дан алынган реквизитлары); 
3) мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен 
раслый торган документ яки аның скан-



күчермәсе (электрон форма тутырганда); 
4) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче 
документлар, әгәр аңа хокук Күчемсез 
мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында 
теркәлмәгән яисә аларның скан-күчермәләре 
(электрон форма тутырганда); 
5) Россия Федерациясе Бюджет законнары 
белән билгеләнгән очракларда, дәүләт 
хакимияте органы (дәүләт органы), "Росатом" 
атом энергиясе буенча дәүләт корпорациясе, 
"Роскосмос" космик эшчәнлек буенча дәүләт 
корпорациясе, дәүләт бюджеттан тыш фонд 
белән идарә итү органы яки җирле үзидарә 
органы, бюджет инвестицияләрен (булган 
очракта) тормышка ашырганда төзелгән дәүләт 
(муниципаль) заказчысы вәкаләтләрен тапшыру 
турында килешү); 
6) күрсәтелгән килешү яисә аларның скан-
күчермәләре төзелгән җир кишәрлегенә хокук 
билгели торган документлар (электрон форма 
тутырганда); 
7) проект документларындагы материаллар: 
а) аңлатма язуы яки аның скан-күчермәсе 
(электрон форманы тутырганда); 
б) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планында 
күрсәтелгән мәгълүмат нигезендә башкарылган 
җир кишәрлеген, капиталь төзелеш объектын, 
аңа керү юлларын, сервитутларның гамәлдә 
булу зоналары чикләрен, археологик мирас 
объектларын яисә аның скан-күчермәләрен 
(электрон форманы тутырганда) билгеләп, 
планлаштыру схемасы;  
в) линияле объектның территорияне 
планлаштыру буенча документлар составында 
расланган кызыл линияләр чикләрендә 
урнашкан булуын раслаучы җир кишәрлеген 
планлаштыру схемасы яки аның скан-күчермәсе 
(электрон форманы тутырганда); 
г) архитектура карарлары яки аларның скан-
күчермәләре (электрон форманы тутырганда; 
д) проектлана торган капиталь төзелеш 
объектын инженер-техник тәэмин итү 
челтәрләренә тоташтыру (технологик 
тоташтыру) урыннарын билгеләп, инженер-
техник тәэмин итү челтәрләренең җыелма 
планы яисә аларның скан-күчермәләре 
(электрон форманы тутырганда) турында 
белешмәләр; 
е) капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру 
проекты яки аның скан-күчермәсе (электрон 
форманы тутырганда); 
ж) капиталь төзелеш объектларын, аларның 
өлешләрен сүтү яки сүтү эшләрен оештыру 
проекты яки аның скан-күчермәләрен (электрон 
форманы тутырганда); 
з) сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, ял, 



спорт һәм социаль-көнкүреш билгеләнешендәге 
башка объектларга, транспорт, сәүдә, җәмәгать 
туклануы объектларына, эш, административ, 
финанс, дини билгеләнештәге объектларга, 
күрсәтелгән объектларны төзегәндә, үзгәртеп 
корганда торак фонды объектларына, әлеге 
объектларның проект документларына 
экспертиза (РФ ШрК 49 статьясы нигезендә) 
үткәрелмәгән яки аның скан-күчермәсе 
(электрон форманы тутырганда) инвалидларның 
объектларга керү мөмкинлеген тәэмин итү 
чаралары исемлеге; 
8) әгәр мондый проект документлары РФ ШрК 49 
статьясы нигезендә экспертизага тиеш булса яки 
аның скан-күчермәсе (электрон форманы 
тутырганда), капиталь төзелеш объектының 
проект документларына уңай экспертиза 
бәяләмәсе (РФ ШрК 48 статьясының 12.1 
өлешендә каралган очракта); 
9) бәяләмә реквизитларын күрсәтеп, Россия 
Федерациясе ШрК 49 статьясының 3.4 өлешендә 
яисә аның скан-күчермәсе (электрон форма 
тутырганда) каралган очракларда Проект 
документларына дәүләт экспертизасының уңай 
бәяләмәсе; 
10) бәяләмә реквизитларын күрсәтеп, Россия 
Федерациясе ШрК 49 статьясының 6 өлешендә 
каралган очракларда Проект документларына 
дәүләт экологик экспертизасының уңай 
бәяләмәсе яисә аның скан-күчермәсе (электрон 
форма тутырганда); 
11) модификацияләнгән проект документациясе 
яисә аның скан-күчермәсе кулланылган очракта 
әлеге Кодексның 49 статьясындагы 3.5 
өлешендә каралган бәяләмә (электрон форма 
тутырганда); 
12) әлеге пунктның 9 кече пунктында 
күрсәтелгән күпфатирлы йортны үзгәртеп кору 
яисә аның скан-күчермәсе (электрон рәвешне 
тутырганда) капиталь төзелеш объектының 
барлык хокук ияләренең ризалыгы; 
13) дәүләт хакимияте органы (дәүләт органы), 
"Росатом" атом энергиясе буенча дәүләт 
корпорациясе, "Роскосмос" космик эшчәнлек 
буенча дәүләт корпорациясе, бюджеттан тыш 
дәүләт фонды белән идарә итү органы яисә 
җирле үзидарә органы булган, дәүләт 
(муниципаль) милкенең капиталь төзелеш 
объектында реконструкция үткәрү турында 
килешү, әлеге орган тарафыннан үзгәртеп 
коруны гамәлгә ашырганда (шундый 
реконструкция үткәрелгән очракта) яисә аның 
скан-күчермәсе (электрон рәвешне тутырганда) 
күрсәтелгән объектка китерелгән зыянны каплау 
шартларын һәм тәртибен билгели торган 
гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен 



гамәлгә ашыручы дәүләт (муниципаль) бюджет 
яисә автоном учреждениесе (мөлкәт хуҗасы 
хокукын тутырганда) яисә аның скан-күчермәсе 
(электрон рәвешне тутырганда); 
14) күпфатирлы йортта биналарның һәм 
машина-урыннарның милекчеләренең торак 
законнары нигезендә күпфатирлы йортны 
үзгәртеп корганда кабул ителгән гомуми 
җыелышының карары яки, мондый 
реконструкция нәтиҗәсендә күпфатирлы йортта 
гомуми милек күләме киметелсә, күпфатирлы 
йортта биналарның һәм машина урыннарының 
барлык милекчеләренең ризалыгы яисә аның 
скан-күчермәсе (электрон форманы тутырганда); 
15) проект документларына яки скан-
күчермәләренә дәүләтнеке булмаган экспертиза 
бәяләмәсе яки скан-күчермәсе (электрон 
форманы тутырганда) тапшырылган очракта, 
проект документларына дәүләти булмаган 
экспертизаның уңай бәяләмәсен биргән юридик 
затны аккредитацияләү турында таныклык 
күчермәсе; 
16) мәдәни мирас объектын саклау буенча 
эшләр башкарганда мондый объектның 
конструктив һәм ышанычлылык һәм 
куркынычсызлыкның башка 
характеристикаларына кагылса, аларның скан-
күчермәләренә (электрон форманы тутырганда), 
мәдәни мирас объектлары турында Россия 
Федерациясе законнарында каралган 
документлар; 
17) электрон формада әзерләнгән сак зонасы 
чикләренең текст һәм график тасвирламалары, 
мондый зонаның чикләре координаталары, әгәр 
электр энергетикасы, газ белән тәэмин итү 
системасы, транспорт инфраструктурасы, 
торбаүткәргеч транспорт яки элемтә объекты 
булып торучы капиталь төзелеш объектын 
файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү турында 
гариза бирелгән булса, һәм әгәр федераль 
законнар нигезендә әлеге объектны 
эксплуатацияләү өчен сак зонасы билгеләү 
таләп ителә икән, мондый зонаның 
характердагы нокталарының координаталары 
исемлеге. Мондый зона чикләренең урнашу 
урыны, әлеге органнар объектны файдалануга 
тапшыруга рөхсәт бирүче органнар булган 
очраклардан тыш, мондый зонаны (чикләрен) 
билгеләү турында карарлар кабул итүгә 
вәкаләтле дәүләт хакимияте органы яки җирле 
үзидарә органы белән килештерелергә тиеш. 
Әлеге пунктта каралган документларны бирү, 
әгәр үзгәртеп корылган капиталь төзелеш 
объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү 
турында гариза бирелгән булса һәм әлеге 
реконструкция нәтиҗәсендә элек билгеләнгән 



сак зонасы чикләрен урнаштыру үзгәрмәсә, 
аларның скан-күчермәләре (электрон форманы 
тутырганда) таләп ителми. 
Рөхсәтнең гамәлдә булу срогы озайтылганда 
гариза бирүче тапшыра: 
1) төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын 
озайту турында гариза (төзелешкә рөхсәтнең 
гамәлдә булу вакыты чыкканчы 60 календарь 
көннән дә ким булмаган вакыт эчендә 
тапшырыла). 
2) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт 
күрсәтү нәтиҗәсе буларак бирелгән Документ. 
Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын 
озайту турындагы гариза, өлешләп төзүдә 
катнашу килешүе нигезендә, күпфатирлы 
йортны һәм (яки) күчемсез мөлкәтнең бүтән 
объектларын өлешле төзү өчен гражданнарның 
һәм юридик затларның акчаларын җәлеп итүче 
төзүче тарафыннан бирелә икән, мондый 
гаризага, өлешләп төзүдә катнашу килешүе 
буенча торак бинаны тапшыру йөкләмәләрен 
тиешенчә үтәмәгән өчен, төзүче тарафыннан, 
торак бинаны өлешләп төзүдә катнашу килешүе 
буенча йөкләмәләрне тиешенчә үтәгән өчен, 
банк поручительлегенең шартнамәсе яисә 
граждан җаваплылыгын иминләштерү 
шартнамәсе нигезендә, өлешләп төзү өчен һәм 
(яисә) күчемсез мөлкәтнең башка объектларын 
җәлеп итә торган акчаларны җәлеп итүче. 
Төзелешкә рөхсәткә үзгәрешләр керткәндә 
гариза бирүче җибәрә: 
Гариза бирүчегә җир кишәрлекләренә хокуклар, 
җир асты байлыкларыннан файдалану хокукы, 
җир кишәрлеге төзү турында, реквизитлар 
күрсәтелгән язма рәвештә хәбәрнамә: 
1) РФ ШрК 51 статьясындагы 21.5 өлешендә 
күрсәтелгән очракта, мондый җир 
кишәрлекләренә хокук билгеләү документларын; 
2) җир кишәрлеге төзү турындагы карар Җир 
турындагы законнар нигезендә дәүләт 
хакимиятенең башкарма органы яисә җирле 
үзидарә органы кабул иткән очракта, РФ ШрК 51 
статьясының 21.6 һәм 21.7 өлешләрендә 
каралган очракларда җир кишәрлекләрен төзү 
турында карарлар; 
3) РФ ШрК 51 статьясындагы 21.7 өлешендә 
каралган очракта, капиталь төзелеш объектын 
төзү, үзгәртеп кору планлаштырыла торган җир 
кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы; 
4) җир асты байлыкларыннан файдалану 
хокукын бирү һәм җир асты байлыкларыннан 
файдалану хокукына лицензияне яңадан 
рәсмиләштерү турындагы карар РФ ШрК 51 
статьясының 21.9 өлешендә каралган очракта. 
Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын 
гариза бирүче Башкарма комитетта шәхси 



мөрәҗәгать иткәндә ала ала. Бланкның электрон 
формасы Башкарма комитетның рәсми 
сайтында урнаштырылган. 
Гариза һәм кушып бирелә торган документлар 
гариза бирүче тарафыннан кәгазьдә түбәндәге 
ысулларның берсе белән тапшырылырга 
(җибәрелергә) мөмкин: 
шәхсән (гариза бирүче исеменнән ышаныч 
кәгазе нигезендә эш итүче зат); 
почта аша җибәрелгән. 
Гариза һәм документлар шулай ук гариза бирүче 
тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле 
электрон имза белән кул куелган электрон 
документ рәвешендә, гомуми керүнең 
мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрләре, 
шул исәптән «Интернет» мәгълүмати-
телекоммуникация челтәре һәм дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы аша 
да тапшырылырга мөмкин. Россия Федерациясе 
Бюджет законнары, дәүләт хакимияте органы 
(дәүләт органы), атом энергиясе буенча дәүләт 
корпорациясе «Росатом», космик эшчәнлек 
буенча дәүләт корпорациясе «Роскосмос», 
дәүләт бюджеттан тыш фонд белән идарә итү 
органы яки җирле үзидарә органы тарафыннан 
бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашырганда 
төзелгән дәүләт (муниципаль) заказчысы 
вәкаләтләрен тапшыру турында килешү булган 
очракта. 

 
   5. 2.8 пунктка түбәндәге эчтәлекле 5 пункт өстәргә: "5) №63-ФЗ һәм №10-ФЗ Федераль 
законнар таләпләре нигезендә гади электрон имза белән имзаланмаган (расланмаган) 
гаризаны һәм документларны (документларның күчермәләрен) электрон имза белән 
тапшыру (электрон формада гариза биргәндә); 
    6. 2.16 пунктын түбәндәге очракларда өстәргә: «муниципаль хезмәт 
электрон формада күрсәтелә: 
- әгәр капиталь төзелеш объектының проект документларына карата уңай 
экспертиза бәяләмәсе (РФ ШрК 48 статьясындагы 12.1 өлешендә каралган 
очракта, төзелешнең аерым этапларына карата, РФ ШрК 49 статьясындагы 
3.4 өлешендә каралган очракларда Проект документларына дәүләт 
экспертизасының уңай бәяләмәсе электрон формада (расланган электрон-
санлы имза белән) тапшырылса); 
- әгәр капиталь төзелеш объектының проект документлары һәм (яки) мондый 
проект документларын әзерләү өчен башкарылган инженерлык эзләнүләр 
нәтиҗәләре, шулай ук проект документларына һәм (яки) инженерлык 
эзләнүләре нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасын үткәрү өчен кирәкле башка 
документлар электрон формада тапшырылса. 
Гариза бирүченең шәхесен таныклаучы Документ яки аның ЕСИА дан 
стандарт хисап язмасыннан ким булмаган (электрон форма тутырганда) 
алынган реквизитлары. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүгә электрон формада гариза 63-ФЗ номерлы 
Федераль закон һәм 210-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә 
гади электрон имза белән имзалана. 
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша 
алынган гаризаны теркәү uslugi.tatarstan.ru «Татарстан Республикасы дәүләт 
мәгълүмат үзәге» мәгълүмат системасының эчке кулланучылары өчен 



электрон рәвештә дәүләт, муниципаль һәм социаль әһәмиятле хезмәтләр 
күрсәтү модулендә гамәлгә ашырыла. 
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша гариза 
биргәндә uslugi.tatarstan.ru муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат, 
шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе Татарстан Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр порталындагы гариза бирүченең Шәхси кабинетына җибәрелә 
uslugi.tatarstan.ru электрон формада, мөрәҗәгать итүченең башкаручы белән турыдан-
туры хезмәттәшлеге таләп ителми; 
7. 3.1 пунктны түбәндәге эчтәлекле 3.1.1.2 кече пункты белән тулыландырырга: 
"3.1.1.2 Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталына гариза 
биргәндә uslugi.tatarstan.ru: 
1) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында тутыру 
uslugi.tatarstan.ru гариза бирүче тарафыннан электрон формада; 
2) гариза кабул итү һәм теркәү; 
3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 
Формалаштыру һәм җибәрү. 
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү; 
5) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында мөрәҗәгать итүченең шәхси 
кабинетына нәтиҗә җибәрү uslugi.tatarstan.ru.»; 
   8. 3.3.1 пунктында түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: "Мөрәҗәгать итүче Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша электрон формада гариза 
бирә ала uslugi.tatarstan.ru»; 
   9.  1.5 пунктның 6 кече пунктындагы 3 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерактан торып эш 
урыны" – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 
территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы), дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру «Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру 
кагыйдәләрен раслау турында " 22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карары Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль 
районының шәһәр яисә авыл җирлегендә (шәһәр округы) төзелгән»; 
  10. 2.6 п. түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Ведомствоара хезмәттәшлек 
кысаларында килеп чыга: 
Индивидуаль торак төзелеше объектлары булмаган объектларга төзелешкә рөхсәт 
бирелгән очракта: 
1) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек объектына 
теркәлгән хокуклар турында һәркемгә мәгълүматлар булган); 
2) Россия Федерациясе бюджет законнарында, дәүләт хакимияте органы (дәүләт органы), 
"Росатом" атом энергиясе буенча дәүләт корпорациясе, "Роскосмос" космик эшчәнлек 
буенча дәүләт корпорациясе, бюджеттан тыш дәүләт фонды белән идарә итү органы яки 
җирле үзидарә органы тарафыннан бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашырганда 
төзелгән дәүләт (муниципаль) заказчысы вәкаләтләрен тапшыру турында килешү.; 
3) төзелешкә рөхсәт алуга гариза бирелгән көнгә кадәр өч ел алдан бирелгән яки линияле 
объект төзелешенә рөхсәт бирелгән очракта, территорияне планлаштыру проекты һәм 
территорияне межалау проекты реквизитлары; 
4) рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрларын кире кагуга 
рөхсәт (әгәр төзүчегә мондый рөхсәт РФ Шәһәр төзелеше кодексының 40 статьясы 
нигезендә бирелгән булса); 
5) ярашу сертификатларының бердәм реестрыннан белешмәләр; 
6) проект документларына дәүләт экспертизасының уңай бәяләмәсе; 
7) проект документларындагы материаллар. 
Төзелешкә рөхсәткә үзгәрешләр кертелгән очракта (кертелә торган үзгәрешләргә карап): 
1) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек объектына 
теркәлгән хокуклар турында һәркемгә мәгълүматлар булган); 
2) җир кишәрлеге төзү турындагы карар Җир турындагы законнар нигезендә дәүләт 
хакимиятенең башкарма органы яисә җирле үзидарә органы кабул иткән очракта, РФ ШрК 



21.6 һәм 21.7 өлешләрендә каралган очракларда җир кишәрлекләрен төзү турында 
Карар; 
3) бүлгәндә барлыкка килгән җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы. 
4) җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирү һәм җир асты байлыкларыннан 
файдалану хокукына лицензияне яңадан рәсмиләштерү турындагы карар РФ ШрК 51 
статьясының 21.9 өлешендә каралган очракта. 
Мөрәҗәгать итүче тәкъдим итәргә хокуклы документларны алу ысуллары һәм тапшыру 
тәртибе әлеге регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән. 
Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка оешмалар 
карамагында булган югарыда аталган документларны таләп итү тыела. 
Гариза бирүченең югарыда күрсәтелгән мәгълүматларны үз эченә алган документларны 
тапшырмауы гариза бирүченең хезмәт күрсәтүдән баш тартуына нигез булып тормый (7.1, 
7.2, 9.1, 9.2, 21.12, 21.13 РФ ШрК 51 ст.)»; 
11. 1. Административ регламентның 5 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «5.1. Шикаять кәгазьдә, электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, 
күпфункцияле үзәккә, яки дәүләт хакимиятенең тиешле органына (җирле үзидарә 
органына), "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 27.07.2010 
ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларга 
язма рәвештә бирелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүче орган җитәкчесенең яисә муниципаль 
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 
шикаятьләр югарыдагы органга бирелә (булган очракта) яки ул булмаганда муниципаль 
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан турыдан-туры карала. Күпфункцияле үзәк 
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр әлеге 
күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә. Күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә 
Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи 
затка бирелә. Оешма хезмәткәрләренең "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 
шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә бирелә. 
Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә ала: 
1) "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында (2019 елның 1 
апрелендәге ред.) күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүләр турындагы гаризны теркәү 
срогын бозу; 
2) Дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта 
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә, 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә 
тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүләрне тулы күләмдә бирү функциясе 
йөкләнгән очракта мөмкин. 01.04.2009) "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында"; 
3) мөрәҗәгать итүчедә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе 
норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый 
актларында, муниципаль хокукый актларда, дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү 
өчен тапшырылган яисә гамәлгә ашырылмаган документлар яисә мәгълүматның таләбе 
йә гамәлгә ашыру; 
4) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 
субъектларының норматив хокукый актларында, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектларының законнары 
һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту 
нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән 
очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә 



(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә, 
"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 27.07.2010 ел, № 210-
ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле 
дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция йөкләнгән (ред. 01.04.2009); 
6) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия 
Федерациясе субъектларының норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 
актларда каралмаган түләү дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә таләп; 
7) "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 27.07.2010 ел, № 210-
ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган органның, муниципаль 
хезмәт күрсәтүче органның, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 
оешмаларның вазыйфаи затының яисә аларның хезмәткәрләренең дәүләт яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда бирелгән 
опечаткаларны һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы йә мондый төзәтүләрнең 
билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр 
(судтан тыш) шикаять бирү, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә, "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында" 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 
өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү 
буенча функция йөкләнгән (ред. 01.04.2009); 
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 
9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектларының законнары 
һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда туктатып тору 
нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән 
очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр шикаять белдерелә 
торган күпфункцияле үзәккә, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), "Дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, мөмкин. 
10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүченең дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда, йә дәүләт яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүне оештыру турында" 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 7 
статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, документларның 
яисә мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән таләпе. Күрсәтелгән 
очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр шикаять белдерелә 
торган күпфункцияле үзәккә, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), "Дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнгән булса. 
   5.2.Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаятьне муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт яисә муниципаль 
хезмәткәрнең, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган җитәкчесенең яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүче органның вазыйфаи затына, яисә почта аша, "Интернет" мәгълүмат-
телекоммуникация челтәреннән, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, 
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның күп функцияле үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-
телекоммуникация челтәреннән файдаланып, җибәрергә мөмкин, дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы яки дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
региональ порталы, шулай ук гариза бирүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул 
ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, 



күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 
порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең төбәк порталыннан 
файдаланып, почта аша җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 
вакытында кабул ителергә мөмкин. 2010 елның 27 июлендәге №210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять (ред. "Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2011 елның 1 апрелендәге №44-ФЗ  
Федераль законны гамәлгә ашыру кысаларында, "Интернет" мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталын, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең региональ порталын кулланып, почта аша җибәрелә ала, шулай ук 
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүче органга, муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле 
үзәкне гамәлгә куючыга, 27.07.2010 N 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 
өлешендә каралган оешмага кергән шикаять (ред . 01.04.2009) "Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында"  Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 
өлешендә каралган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, 
күп функцияле үзәк, оешма, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган (ред. 1.04.2019 елдан) "Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында", мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итү 
яисә җибәрелгән хаталарны төзәтүдә яисә билгеләнгән срок бозылуга шикаять бирелгән 
очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә. 
   5.4. Шикаятьтә булырга тиеш: 
1) "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 
июлендәге №210-ФЗ  Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә 
дәүләт яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең җитәкчесе һәм (яисә) 
хезмәткәрнең, оешмаларның исеме, аларның җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре, 
аларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 
карарлар һәм гамәлләргә (гамәл кылмавына) шикаять бирелә; 
2) мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), 
яшәү урыны турында белешмәләр, яки мөрәҗәгать итүченең - физик затның исеме, 
урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә телефоны номеры, электрон почта 
адресы  һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап бирелергә тиешле почта адресы (булган очракта); 
3) "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 27.07.2010 ел, № 210-
ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган дәүләт хезмәте 
күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүче органның вазыйфаи затының, яки дәүләт яисә муниципаль хезмәткәрнең, 
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның дәгъва 
белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре турында белешмәләр (01.04.2009 ред.); 
4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, яки дәүләт 
яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 
хезмәткәренең, оешмаларның дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның карары һәм гамәле 
(гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр нигезендә 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган дәлилләр (ред . һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында "2009 елның 1 апрелендәге №44-ФЗ 
Федераль законны гамәлгә ашыру чаралары хакында). Мөрәҗәгать итүче гариза 
бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре 
тапшырылырга мөмкин. 
  5.5.  Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән шартларны раслый торган документларның 
күчермәләре дә кушылырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 
  5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлекләр һәм 



хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль 
хокукый актларда алынуы каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендәге шикаять 
канәгатьләндерелә; 
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  
Мөрәҗәгать итүчегә әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче 
көннән дә соңга калмыйча язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүче теләге буенча шикаятьне 
карау нәтиҗәләре турында мотивацияле җавап җибәрелә. 
  5.7. "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 
июлендәге №210-ФЗ Федераль законның 11.2 статьясындагы 8 өлешендә (ред.01.04.2009 
елдагы ред.) күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш дип 
танылган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә оешма 
тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, 27.07.2010 елдагы №210-ФЗ  Федераль 
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә  
(1.04.2019 елның 1 апрелендәге "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 
турында" закон, ред.). Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәткәндә ачыкланган 
җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында, шулай ук китерелгән 
уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында 
мөрәҗәгать итүчегә җиткерелергә тиешле алдагы гамәлләр турында мәгълүмат 
күрсәтелә. 
5.8. Шикаять мөрәҗәгать итүче җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган 
очракта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 
кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 
  5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук бозу яки 
җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте бирелгән 
вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына 
җибәрә»; 
 12. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының «Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитетының «Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, 
реконструкцияләүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 
регламентын раслау турында» 2018 елның 21 февралендәге №185 карарына үзгәрешләр 
кертү турында " 23.04.2009 ел, № 391 карары үз көчен югалткан дип танырга. 
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