


 
 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмə 
муниципаль районы Əдəмсə  авыл 
җирлеге башкарма комитеты карарына 1 
нче номерлы кушымта 
2019 елның 12нче июл 

 
 
 

Административ регламент 
Агач һəм куакларны кисүгə, ябалдашларын кыскартуга һəм утыртуга  рөхсəт бирү буенча 

муниципаль хезмəт күрсəтүнең административ регламентын раслау турында 
 

1. Гомуми нигезлəмəлəр 
 
 
      1.1. Муниципаль хезмəт күрсəтүнең əлеге Административ регламенты (алга таба – 
Регламент) агач һəм куаклар кисүгə, йорт кудыруга яки утыртуга рөхсəт бирү буенча 
муниципаль хезмəт күрсəтүнең стандартын һəм тəртибен билгели (алга таба – муниципаль 
хезмəт). 
     1.2Муниципаль хезмəт алучылар: физик һəм юридик затлар (алга таба-мөрəҗəгать 
итүче).. Муниципаль хезмəт Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы 
Өтəшкə авыл җирлеге башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 
күрсəтелə. 
1.3  Муниципаль хезмəт башкаручы – Өтəшкə авыл җирлеге башкарма комитеты (алга таба 
– авыл җирлеге башкарма комитеты). 
 
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Тат.Өтəшкə Үзəк ур 10 йорт 
Эш графигы: 
дүшəмбе – җомга: 8-00 дəн 16-15 сəгатькə кадəр; 
шимбə: 8.00 дəн 13-00 гə кадəр 
якшəмбе: ял көннəре. 
     Ял һəм туклану өчен тəнəфес вакыты эчке хезмəт тəртибе кагыйдəлəре белəн 
билгелəнə 
Белешмə телефоны: 8(84348) 3-7-41. 
Узу документлар буенча удостоверяющим шəхес. 
1.3.2. «Интернет» мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə (алга таба – «Интернет» 
челтəре) муниципаль районның рəсми сайты адресы: (http:/ novosheshminsk.tatarstan.ru). 
1.3.3. Муниципаль хезмəт күрсəтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һəм эш 
графигы турында мəгълүмат бирелергə мөмкин: 
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмəтлəр турында гариза 
бирүчелəр белəн эшлəү өчен визуаль һəм текстлы мəгълүмат булган мəгълүмат 
стендлары аша.  
Татарстан Республикасы дəүлəт теллəрендə мəгълүмат пунктларда (пунктчаларда) булган 
муниципаль хезмəт күрсəтү турында мəгълүматны үз эченə ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 
2.10, 2.11, 5.1 əлеге Регламент; 
2) " Интернет» челтəре аша муниципаль районның рəсми сайтында (http:/ 
novosheshminsk.tatarstan.ru); 
3) Татарстан Республикасы дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр Порталында (http://uslugi. 
tatar.ru/);  
4) дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең (функциялəр) бердəм порталында (http:/ 
www.gosuslugi.ru/); 
5) Башкарма комитетта:   
телдəн мөрəҗəгать иткəндə-шəхсəн яки телефон буенча;  



язма (шул исəптəн электрон документ формасында) мөрəҗəгать иткəндə – кəгазьдə почта 
аша, электрон почта аша. 
1.3.4. Муниципаль хезмəт күрсəтү мəсьəлəлəре буенча мəгълүмат Башкарма комитет 
белгече тарафыннан муниципаль районның рəсми сайтында һəм гариза бирүчелəр белəн 
эшлəү өчен Башкарма комитет биналарында мəгълүмати стендларда урнаштырыла. 
1.4. Муниципаль хезмəт күрсəтү гамəлгə ашырыла нигезендə: 
Россия Федерациясе Җир кодексы белəн 25.10.2001 №136-ФЗ (алга таба – РФ ҖК) (РФ 
законнары җыелышы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.); 
Россия Федерациясенең шəһəр төзелеше кодексы белəн 29.12.2004 №190-ФЗ (алга таба – 
РФ ШрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 өлеш), 16 ст.); 
2006 елның 4 декабрендəге 200-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Урман кодексы (алга 
таба – РФ ЛК) (РФ законнары җыелышы, 11.12.2006, № 50, 5278 ст.); 
«Əйлəнə-тирə мохитне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7 – ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба-7-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 
14.01.2002, №2, 133 ст.)); 
       «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында " 
2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.)); 
«Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында " 2010 елның 27 
июлендəге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.)); 
«Татарстан Республикасында җирле үзидарə турында " 2004 елның 28 июлендəге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 
Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге Советының карары белəн кабул 
ителгəн Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге 
Уставы белəн Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге Уставы  
нигезендə Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге Уставы белəн расланды 
10 март 2015 № 48-123 (Совет карарлары кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып, 
12.10.2015 ел, №3-10, 19.02.2016 ел, № 11-21, 24.11.2016 № 20-43, 19.04.2017 № 27-58, 
15.12.2017 ел, № 35-75 ,14.12.2018 ел, № 49-106 (алга таба-Устав); 
Яңа Чишмə муниципаль районы башкарма комитеты турында нигезлəмə, 19.12.2005 №5, 
Яңа Чишмə муниципаль районы Советы карары белəн расланган (алга таба-ИК турында 
Нигезлəмə); 
Башкарма комитетның эчке хезмəт тəртибе кагыйдəлəре, җирлекнең 24.08.2012 ел, №14 
карары белəн расланган (алга таба-кагыйдəлəр). 
1.5. Əлеге Регламентта түбəндəге терминнар һəм билгелəмəлəр кулланыла: 
агачларны кисү – тиешле җирлəрдə яки җир кишəрлеклəрендə агач һəм куакларның бер 
өлеше киселə торган агачлар кисү; 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəгенең ерактан торып эш 
урыны-документларны кабул итү һəм бирү тəрəзəсе, муниципаль районнарның авыл 
җирлеклəрендə гариза бирүчелəргə консультация бирү; 
техник хата-муниципаль хезмəт күрсəтүче орган тарафыннан җибəрелгəн һəм 
документларга кертелгəн мəгълүматлар (муниципаль хезмəт нəтиҗəсе) туры килмəүгə 
китергəн хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), 
документлар нигезендə мəгълүматлар кертелгəн документлардагы мəгълүматлар туры 
килмəүгə китергəн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата) Əлеге Регламентта 
муниципаль хезмəт күрсəтү турында гариза (алга таба - гариза) нигезендə муниципаль 
хезмəт күрсəтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 
ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла. 
 



1. Муниципаль хезмəт күрсəтү стандарты 
 

 

Муниципаль хезмəт күрсəтү 
стандартының исеме 

Стандартның эчтəлеге 
Муниципальные услуги или 

нормативный акт, 
устанавливающий требования 

2.1. Муниципаль хезмəт күрсəтү 
исеме 

Агач һəм куак утыртуга рөхсəт бирү РФ ДРК; 
РФ ЗК 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 
хезмəт күрсəтүче җирле үзидарə 
башкарма-боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль 
районы Өтəшкə авыл җирлеге башкарма комитеты 

БК турында нигезлəмə 

2.3. Муниципаль хезмəт күрсəтү 
нəтиҗəлəренең тасвирламасы 

Агач һəм куаклар кисүгə рөхсəт (2 нче кушымта). 
Кисүгə, агач һəм куаклар утыртуга рөхсəт итүдəн баш 
тарту турында белдерү. 

Тəртип 

2.4. Муниципаль хезмəт күрсəтү 
срогы, шул исəптəн муниципаль 
хезмəт күрсəтүдə катнашучы 
оешмаларга мөрəҗəгать итү 
зарурлыгын исəпкə алып, туктатылу 
мөмкинлеге Россия Федерациясе 
законнары белəн каралган очракта 
муниципаль хезмəт күрсəтүне 
туктатып тору срогы 

Агач һəм куаклар кисү, кисү һəм утырту өчен рөхсəт 13 
көн дəвамында бирелə, шул исəптəн гариза бирү көнен 
дə. 
Муниципаль хезмəт күрсəтү вакытын туктатып тору 
каралмаган 

Тəртип 

2.5. Муниципаль хезмəт күрсəтү өчен 
законнар һəм башка норматив 
хокукый актлар, шулай ук 
мөрəҗəгать итүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле муниципаль 
хезмəтлəр күрсəтү өчен кирəкле һəм 
мəҗбүри булган хезмəтлəр, аларны 
алу ысуллары, шул исəптəн электрон 
формада, аларны тапшыру тəртибе 
нигезендə кирəкле документларның 
тулы исемлеге 

1) гариза;  
2) шəхесне раслаучы документлар; 
3) вəкил вəкалəтлəрен раслаучы Документ (əгəр 
мөрəҗəгать итүче исеменнəн вəкил эшли икəн); 
4) киселергə тиешле яшел үсентелəр утырту белəн 
якындагы корылмаларга яки башка ориентирларга 
кадəр участок схемасы; 
5) əгəр җир кишəрлеге Күчемсез мөлкəтнең бердəм 
дəүлəт реестрында теркəлмəгəн булса, җир 
кишəрлегенə хокук билгели торган һəм раслый торган 
документларның расланган күчермəлəре; 
6) биналар һəм корылмалар төзегəндə габаритларга 
элəгə торган яшел утыртмалар киселгəн очракта, 

Тəртип 



расланган проект документлары; 
7) территориялəргə кагылучы агачлар кисү һəм аларны 
күчереп утырту шартларына кагылышлы хуҗалар белəн 
килештерү; 
8) агачлар утыртканда яки күчереп утыртканда, җир 
эшлəрен үткəрүгə ордер ачу белəн инженерлык 
челтəрлəре вəкиллəре белəн килешү. 
Муниципаль хезмəт алу өчен гариза бланкын гариза 
бирүче Башкарма комитетта шəхси мөрəҗəгать иткəндə 
алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы 
Башкарма комитетның рəсми сайтында 
урнаштырылган. 
Гариза һəм кушымта итеп бирелə торган документлар 
гариза бирүче тарафыннан кəгазьдə түбəндəге 
ысулларның берсе белəн тапшырылырга (җибəрелде) 
мөмкин: 
шəхсəн (мөрəҗəгать итүче исеменнəн ышаныч кəгазе 
нигезендə эшлəүче зат); 
почта аша җибəрү. 
Гариза һəм документлар шулай ук мөрəҗəгать итүче 
тарафыннан көчəйтелгəн квалификацияле электрон 
имза белəн имзаланган электрон документ рəвешендə, 
гомуми файдаланудагы мəгълүмат-телекоммуникация 
челтəрлəре аша, шул исəптəн «Интернет» мəгълүмат-
телекоммуникация челтəре һəм дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəрнең бердəм порталы аша да 
тапшырылырга мөмкин (җибəрелде) 

2.6. Дəүлəт органнары, җирле 
үзидарə органнары һəм мөрəҗəгать 
итүче тəкъдим итəргə хокуклы башка 
оешмалар карамагында булган һəм 
муниципаль хезмəт күрсəтү өчен 
норматив хокукый актлар нигезендə 
кирəкле документларның тулы 
исемлеге, шулай ук аларны алу 
ысуллары, шул исəптəн электрон 

Ведомствоара хезмəттəшлек кысаларында барлыкка 
килə: 
1) күчемсез милекнең Бердəм дəүлəт реестрыннан 
өземтə (күчемсез милек объектына теркəлгəн хокуклар 
турында һəркем файдалана алырлык белешмəлəр 
булган). 
Гариза бирүче тəкъдим итəргə хокуклы документларны 
алу ысуллары һəм тапшыру тəртибе əлеге 
регламентның 2.5 пункты белəн билгелəнгəн. 

 



формада, аларны тапшыру тəртибе; 
дəүлəт органы, җирле үзидарə 
органы яисə əлеге документлар 
карамагында булган оешма 

Мөрəҗəгать итүчедəн дəүлəт органнары, җирле 
үзидарə органнары һəм башка оешмалар карамагында 
булган югарыда аталган документларны талəп итү 
тыела. 
Мөрəҗəгать итүче югарыда күрсəтелгəн 
мəгълүматларны үз эченə алган документларны 
тапшырмау гариза бирүчегə хезмəт күрсəтүдəн баш 
тарту өчен нигез булып тормый 

2.7. Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда Килештерү 
хезмəт күрсəтү өчен талəп ителгəн 
һəм муниципаль хезмəт күрсəтүче 
орган тарафыннан гамəлгə ашырыла 
торган дəүлəт хакимияте органнары 
(җирле үзидарə органнары) һəм 
аларның структур бүлекчəлəре 
Исемлеге 

Килешү талəп ителми.  

2.8. Муниципаль хезмəт күрсəтү өчен 
кирəкле документларны кабул 
итүдəн баш тарту өчен нигезлəрнең 
тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 
2) тапшырылган документларның əлеге регламентның 
2.5 пунктында күрсəтелгəн документлар исемлегенə 
туры килмəве; 
3) гаризада һəм гаризага теркəлə торган 
документларда теркəлмəгəн төзəтүлəр, аларның 
эчтəлеген юкка чыгарырга мөмкинлек бирми торган 
җитди җəрəхəтлəр бар; 
4) тиешле органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмəт күрсəтүне 
туктатып тору яки бирүдəн баш тарту 
өчен нигезлəрнең тулы исемлеге 

Хезмəт күрсəтүне туктату өчен нигез каралмаган. 
Нигез баш тарту өчен: 
1) мөрəҗəгать итүче тарафыннан документлар тулы 
күлəмдə тапшырылмаган, яисə тапшырылган гаризада 
һəм (яки) документларда тулы булмаган һəм (яисə) 
дөрес булмаган мəгълүмат бар; 
2) тиешле документ мөрəҗəгать итүче тарафыннан үз 
инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, 
муниципаль хезмəт күрсəтү өчен кирəкле документ һəм 
(яки) мəгълүмат булмавы турында таныклаучы 

Тəртип 



ведомствоара запроска дəүлəт хакимияте органының, 
җирле үзидарə органының яисə оешманың ведомство 
карамагындагы органына җавап алуы 
3) күрше җир билəмəлəреннəн файдаланучылар 
арасында агач кисү, куаклар утырту һəм куаклар утырту 
мəсьəлəсе буенча бəхəс булу. 

2.10. Муниципаль хезмəт күрсəткəн 
өчен алына торган дəүлəт 
пошлинасы яки башка түлəү алу 
тəртибе, күлəме һəм нигезлəре 

Муниципаль хезмəт түлəүсез нигездə күрсəтелə.  

2.11. Муниципаль хезмəт күрсəтү 
өчен кирəкле һəм мəҗбүри булган 
хезмəт күрсəтүлəр өчен түлəү алу 
тəртибе, күлəме һəм нигезлəре, шул 
исəптəн мондый түлəү күлəмен 
исəплəү методикасы турында 
мəгълүматны да кертеп 

Кирəкле һəм мəҗбүри хезмəт күрсəтү талəп ителми.  

2.12. Муниципаль хезмəт күрсəтү 
турында сорау биргəндə һəм мондый 
хезмəт күрсəтү нəтиҗəлəрен алганда 
чиратның максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмəт алуга гариза бирү-
15 минуттан да артмаска тиеш. 
Муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəсен алган очракта 
чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан 
артмаска тиеш 

 

2.13. Мөрəҗəгать итүченең 
муниципаль хезмəт күрсəтү турында 
соравын, шул исəптəн электрон 
формада да теркəү вакыты 

Гариза кергəн вакыттан бер көн эчендə. 
Электрон формада кергəн Запрос ял (бəйрəм) көнендə 
икенче ял (бəйрəм) эш көненə теркəлə 

 

2.14. Муниципаль хезмəт күрсəтелə 
торган биналарга, гариза 
бирүчелəрне көтү һəм кабул итү 
урынына, шул исəптəн əлеге 
объектларның инвалидлар өчен 
үтемлелеген тəэмин итүгə, 
инвалидларны социаль яклау 
турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендə, мондый 
хезмəтлəр күрсəтү тəртибе турында 

Муниципаль хезмəт күрсəтү янгын системасы һəм 
янгын сүндерү системасы белəн җиһазландырылган 
биналарда, документларны рəсмилəштерү өчен 
кирəкле җиһазлар, мəгълүмати стендлар белəн 
башкарыла. 
Инвалидларның муниципаль хезмəт күрсəтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тəэмин ителə (уңайлы 
керү-бинага чыгу һəм алар чиклəрендə хəрəкəт итү). 
Муниципаль хезмəт күрсəтү тəртибе турында визуаль, 
текст һəм мультимедиа мəгълүматы гариза бирүчелəр 

 



визуаль, текст һəм мультимедияле 
мəгълүмат урнаштыру һəм 
рəсмилəштерүгə талəплəр 

өчен уңайлы урыннарда, шул исəптəн инвалидларның 
чиклəнгəн мөмкинлеклəрен исəпкə алып, урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмəт күрсəтүнең 
һəркем өчен мөмкин булуы һəм 
сыйфаты күрсəткечлəре, шул 
исəптəн мөрəҗəгать итүченең 
вазыйфаи затлар белəн үзара 
хезмəттəшлеге һəм аларның 
дəвамлылыгы, дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең 
күпфункцияле үзəгендə Муниципаль 
хезмəт алу мөмкинлеге, Дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең 
күпфункцияле үзəгенең эш 
урыннарында, муниципаль хезмəт 
күрсəтүнең барышы турында 
мəгълүмат алу мөмкинлеге, шул 
исəптəн мəгълүмати-коммуникацион 
технологиялəр куллану белəн дə 

Муниципаль хезмəт күрсəтүлəрнең һəркем өчен мөмкин 
булуы күрсəткечлəре булып тора: 
авыл җирлеге башкарма комитеты бинасының 
җəмəгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге 
зонасында урнашуы; 
кирəкле сандагы белгечлəр, шулай ук гариза 
бирүчелəрдəн документлар кабул ителə торган 
биналар булу; 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль 
районы Өтəшкə авыл җирлеге Башкарма комитетының 
мəгълүмат стендларында, «Интернет» челтəрендə, 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм 
порталында Муниципаль хезмəт күрсəтү ысуллары, 
тəртибе һəм сроклары турында тулы мəгълүмат булу; 
башка затлар белəн беррəттəн, инвалидларга хезмəт 
күрсəтүгə комачаулаучы киртəлəрне җиңеп чыгарга 
ярдəм күрсəтү. 
Муниципаль хезмəт күрсəтүнең сыйфаты булмау белəн 
характерлана: 
мөрəҗəгать итүчелəргə документлар кабул итү һəм 
бирү чиратлары; 
муниципаль хезмəт күрсəтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмəт күрсəтүче муниципаль 
хезмəткəрлəрнең гамəллəренə (гамəл кылмауларына) 
карата шикаять; 
муниципаль хезмəт күрсəтүче муниципаль 
хезмəткəрлəрнең гариза бирүчелəргə карата əдəпсез, 
игътибарсыз мөнəсəбəтенə карата шикаятьлəр. 
Муниципаль хезмəт күрсəтү турында сорау биргəндə 
һəм муниципаль хезмəт нəтиҗəсе алган очракта 
муниципаль хезмəт күрсəтүче вазыйфаи затның һəм 
мөрəҗəгать итүченең бер тапкыр үзара хезмəттəшлеге 
күздə тотыла. Хезмəттəшлекнең озынлыгы регламент 

 



белəн билгелəнə. 
Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең 
күпфункцияле үзəгендə (Алга таба – КФҮ) муниципаль 
хезмəт күрсəткəндə, КФҮнең ерак урнашкан эш 
урыннарында консультация бирүне, документлар кабул 
итүне һəм бирүне КФҮ белгече башкара. 
Муниципаль хезмəт күрсəтүнең барышы турында 
мəгълүмат мөрəҗəгать итүче тарафыннан сайтта 
алына ала http://www.novosheshminsk.tatarstan.ru., 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең бердəм 
порталында, КФҮдə 

2.16. Электрон формада муниципаль 
хезмəт күрсəтү үзенчəлеклəре 

Муниципаль хезмəтлəрне электрон формада алу 
тəртибе турында консультацияне Интернет аша яисə 
Татарстан Республикасы дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр Порталы аша алырга мөмкин.  
Əгəр закон нигезендə муниципаль хезмəт күрсəтү 
турында гариза электрон формада бирү каралган 
булса, гариза Татарстан Республикасы дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəр Порталы аша бирелə 
(http://uslugi. tatar.ru/) яки дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр (функциялəр) бердəм порталы (http:/ 
www.gosuslugi.ru/) 

 

  



 
3. Административ процедураларның (гамəллəр) составы, эзлеклелеге һəм үтəү сроклары, 
аларны үтəү тəртибенə карата талəплəр, шул исəптəн күп функцияле үзəклəрдə, дəүлəт 

һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəгенең эш урыннарында 
административ процедураларны башкару үзенчəлеклəре. 

 
 
3.1. Муниципаль хезмəт күрсəткəндə гамəллəр тəртибен тасвирлау 
 
3.1.1. Муниципаль хезмəт күрсəтү түбəндəге процедураларны үз эченə ала: 
1) мөрəҗəгать итүчегə консультация бирү; 
2) гариза кабул итү һəм теркəү; 
3) муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəлəрен əзерлəү һəм бирү; 
3.1.2. Муниципаль хезмəт күрсəтү буенча гамəллəр блок-схемасы 1 нче кушымтада 
күрсəтелгəн. 
 
3.2. Гариза бирүчегə консультация бирү 
 
3.2.1. Мөрəҗəгать итүче шəхсəн һəм (яки) телефон аша муниципаль хезмəт күрсəтү 
тəртибе турында консультациялəр алу өчен Башкарма комитетка мөрəҗəгать итə. 
Башкарма комитет секретаре мөрəҗəгать итүчегə консультация бирүне, шул исəптəн 
муниципаль хезмəт алу өчен кирəкле документларның составы, формасы һəм эчтəлеге 
буенча гамəлгə ашыра һəм кирəк булганда гариза бланкын тутыруда ярдəм күрсəтə. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган Процедура мөрəҗəгать итү көнендə гамəлгə 
ашырыла. 
Процедураның нəтиҗəсе: тəкъдим ителгəн документларның составы, формасы һəм 
эчтəлеге буенча консультациялəр, искəрмəлəр. 
 
3.3. Гариза кабул итү һəм теркəү. 
 
3.3.1. Мөрəҗəгать итүче васыятьлəрне раслау һəм ышанычнамəлəрне раслау буенча 
нотариаль гамəллəр кылу турында язма гариза тапшыра һəм документларны əлеге 
регламентның 2.5 пункты нигезендə авыл башкарма комитетына тапшыра. 
3.3.2.Башкарма комитет секретаре, гаризалар кабул итүне алып баручы, : 
мөрəҗəгать итүченең шəхесен билгелəү; 
тикшерү вəкалəтлəрен мөрəҗəгать итү (очракта гамəллəр буенча Ышаныч Кəгазе); 
əлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү; 
тəкъдим ителгəн документларның билгелəнгəн талəплəргə туры килүен тикшерү 
(документларның күчермəлəрен тиешенчə рəсмилəштерү, документларда буйсынучылар, 
дəгъвалар, сызган сүзлəр һəм башка тиешле төзəтүлəр булмау). 
Искəрмəлəр булмаган очракта Башкарма комитет секретаре гамəлгə ашыра: 
гаризаларны махсус журналда кабул итү һəм теркəү; 
мөрəҗəгать итүчегə тапшырылган документларның күчермəлəрен тапшыру, керə торган 
номерга бирелгəн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмəт күрсəтүне үтəү 
датасы һəм вакыты турында тамга белəн; 
авыл җирлеге башлыгына карауга гариза җибəрү. 
        Документларны кабул итүдəн баш тарту өчен нигез булган очракта, Башкарма комитет 
секретаре, документларны кабул итүне алып баручы мөрəҗəгать итүчегə гаризаны теркəү 
өчен каршылыклар булуы турында хəбəр итə һəм документларны кабул итүдəн баш тарту 
өчен ачыкланган нигезлəрнең эчтəлеген язмача аңлату белəн документлар кире кайтара. 
         Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар гамəлгə ашырыла: 
гаризалар һəм документлар кабул итү 15 минут эчендə; 
гаризаны гариза кергəн вакыттан бер көн эчендə теркəү. 



Процедураларның нəтиҗəсе: авыл җирлеге башлыгы каравына яисə гариза бирүчегə кире 
кайтарылган документлар кабул ителгəн һəм теркəлгəн гариза. 
     3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һəм гаризаны 
Башкарма комитетка җибəрə. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган Процедура гариза теркəлгəннəн соң бер көн эчендə 
гамəлгə ашырыла. 
Процедураның нəтиҗəсе: башкаручыга җибəрелгəн гариза. 
        3.4. Муниципаль хезмəт күрсəтүдə катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 
Формалаштыру һəм җибəрү 
3.4.1. Авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре электрон формада ведомствоара 
электрон хезмəттəшлек системасы аша күчемсез мөлкəткə хокукларның һəм аның белəн 
алыш-бирешлəрнең бердəм дəүлəт реестрыннан (күчемсез милек объектына теркəлгəн 
хокуклар турында һəркем файдалана алырлык белешмəлəр булган) өземтə бирү турында 
запрос җибəрə. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар муниципаль хезмəт күрсəтү турында 
гариза кергəн вакыттан алып бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла. 
Процедураның нəтиҗəсе: юнəлдерелгəн запрос. 
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмəттəшлек системасы аша кергəн мəгълүмат белəн 
тəэмин итүчелəр белгечлəре соратып алына торган документлар (мəгълүмат) тапшыралар 
яисə муниципаль хезмəт күрсəтү өчен кирəкле документ һəм (яки) мəгълүмат булмавы 
турында хəбəрнамəлəр җибəрəлəр (алга таба – баш тарту турында хəбəрнамə). 
       Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар, ведомствоара запрос кергəн 
көннəн алып өч көн эчендə органга яисə оешмага документ һəм мəгълүмат бирə торган 
оешмалар тарафыннан гамəлгə ашырыла. 
       Процедураларның нəтиҗəсе: документлар (мəгълүматлар) яки Башкарма комитетка 
җибəрелгəн баш тарту турында белдерү. 
3.5. Комиссия актын төзү 
3.5.1.Башкарма комитет секретаре гамəлгə ашыра:  
тапшырылган документларда булган мəгълүматларның дөреслеген тикшерү; 
хисап эшен рəсмилəштерү (барлык документларны аерым папкага туплау); 
хисап эшенең акт төзү өчен комиссия каравына юнəлеше. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар сорауларга җаваплар кергəн вакыттан 
алып бер көн эчендə гамəлгə ашырыла.  
Процедураларның нəтиҗəсе: комиссиягə җибəрелгəн исəп эше. 
3.5.2. Комиссия секретаре гамəлгə ашыра: 
кабул ителгəн документларны өйрəнү; 
агачларның яки куакларның утырту урыннарын карап чыгу датасын билгелəү; 
комиссия əгъзаларының һəм мөрəҗəгать итүченең карау датасы турында хəбəр итүе. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар документлар кергəн вакыттан алып ике 
көн эчендə гамəлгə ашырыла.  
Процедураларның нəтиҗəсе: комиссия əгъзаларын һəм мөрəҗəгать итүчене карау датасы 
турында хəбəр итү. 
3.5.3. Билгелəнгəн көнне комиссия урынга чыга һəм мөрəҗəгать итүче катнашында 
киселергə тиешле агачларны карауны гамəлгə ашыра. Тикшерү нəтиҗəлəре буенча 
тикшерү акты төзелə (3 нче кушымта). 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар карау көнендə гамəлгə ашырыла. 
Процедураларның нəтиҗəсе: Башкарма комитет сəркатибенə җибəрелгəн тикшерү акты. 
3.6. Муниципаль хезмəт нəтиҗəлəрен əзерлəү 
3.6.1. Башкарма комитет секретаре комиссия тəкъдим иткəн тикшерү акты нигезендə агач 
кисүгə рөхсəт проектын (алга таба – рөхсəт) яки муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш тарту 
турында белдерү проектын əзерли (алга таба – белдерү кəгазе) һəм авыл җирлеге 
башлыгына килештерүгə җибəрə. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган Процедура тикшерү акты кергəн вакыттан алып ике 
көн эчендə гамəлгə ашырыла. 



Процедураның нəтиҗəсе: имза салуга юнəлтелгəн рөхсəт проекты (белдерү). 
3.6.2. Авыл җирлеге башлыгы карар (белдерү) имзалый һəм гариза бирүчегə бирү өчен 
авыл җирлеге секретаренə юллый. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган Процедура алдагы процедураны тəмамлаганнан соң 
бер көн эчендə гамəлгə ашырыла. 
Процедураның нəтиҗəсе: Башкарма комитет секретаренə юлланган рөхсəт (белдерү). 

3.7. Гариза бирүчегə муниципаль хезмəт нəтиҗəсе бирү 
3.7.1. Башкарма комитет секретаре рөхсəтне теркəə (белдерү кəгазе) һəм гариза бирүчегə 
бирə яки почта аша җибəрə. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар гамəлгə ашырыла: 
15 минут эчендə-мөрəҗəгать итүченең шəхси килүе очрагында; 
алдагы процедуралар тəмамланганнан соң бер көн эчендə почта аша җибəрелгəн җавап 
җибəрелгəн очракта. 
Процедураның нəтиҗəсе: бирелгəн (җибəрелгəн) белдерү. 

3.8. КФҮ аша муниципаль хезмəт күрсəтү 
3.8.1.  Мөрəҗəгать итүче КФҮлəрдə муниципаль хезмəт алу өчен, КФҮнең ерактан 
урнашкан эш урынына мөрəҗəгать итəргə хокуклы.  
3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмəт күрсəтү КФҮ эше регламенты нигезендə билгелəнгəн 
тəртиптə гамəлгə ашырыла.  
3.8.3. КФҮ муниципаль хезмəт алуга документлар кергəндə процедуралар əлеге 
Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендə гамəлгə ашырыла. Муниципаль хезмəт 
нəтиҗəсе КФҮкə җибəрелə 

3.9. Төзəтү техник хаталар.  
3.9.1. Документта муниципаль хезмəт нəтиҗəсе булып торган техник хаталар ачыкланган 
очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра: 
техник хаталарны төзəтү турында гариза (кушымта № 4); 
гариза бирүчегə техник хата булган муниципаль хезмəт нəтиҗəсе буларак бирелгəн 
документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкə ия документлар.  
Документта күрсəтелгəн белешмəлəрдə техник хаталарны төзəтү турында гариза гариза 
гариза бирүче (вəкалəтле вəкил) шəхсəн, яисə почта аша (шул исəптəн электрон почта 
аша), йə дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең бердəм порталы яисə 
күпфункцияле үзəге аша бирелə. 
3.9.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы башкарма комитет секретаре техник 
хаталарны төзəтү турында гариза кабул итə, теркəлгəн документлар белəн гариза яза һəм 
аларны Башкарма комитетка тапшыра. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган Процедура гариза теркəлгəннəн соң бер көн эчендə 
гамəлгə ашырыла.  
Процедураның нəтиҗəсе: Башкарма комитет секретаренə карауга юнəлдерелгəн кабул 
ителгəн һəм теркəлгəн гариза. 
3.9.3. Башкарма комитет секретаре документларны карый һəм хезмəт нəтиҗəсе булган 
документка төзəтмəлəрне кертү максатларында əлеге Регламентның 3.6 пунктында 
каралган процедураларны гамəлгə ашыра һəм мөрəҗəгать итүчегə (вəкалəтле вəкилгə) 
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белəн шəхсəн үзе кул куя яисə 
мөрəҗəгать итүчегə почта аша (электрон почта аша) документ тапшыру мөмкинлеге 
турында хат җибəрə (электрон почта аша), анда техник хата бар. 
Əлеге пункт белəн билгелəнə торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки телəсə 
кайсы кызыксынган заттан җибəрелгəн хата турында гариза алганнан соң өч көн эчендə 
гамəлгə ашырыла. 
Процедураның нəтиҗəсе: гариза бирүчегə бирелгəн (җибəрелгəн) документ 
 

4. Муниципаль хезмəт күрсəтүне контрольдə тоту тəртибе һəм формалары 
 



4.1. Муниципаль хезмəт күрсəтүнең тулылыгын һəм сыйфатын контрольдə тоту гариза 
бирүчелəрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һəм бетерү, муниципаль хезмəт 
күрсəтү процедураларының үтəлешен тикшерү, җирле үзидарə органы вазыйфаи 
затларының гамəллəренə (гамəл кылмауларына) карарлар əзерлəү үз эченə ала. 
Административ процедураларның үтəлешен контрольдə тоту формалары булып тора: 
1) муниципаль хезмəт күрсəтү буенча документлар проектларын тикшерү һəм килештерү. 
Тикшерү нəтиҗəсе булып проектларны визалау тора; 
2) билгелəнгəн тəртиптə башкарыла торган эшлəр башкаруын тикшерү; 
3) муниципаль хезмəт күрсəтү процедураларының үтəлешен билгелəнгəн тəртиптə 
тикшереп тору. 
Контроль тикшерүлəр план нигезендə (җирле үзидарə органы эшчəнлегенең ярты еллык 
яки еллык планнары нигезендə гамəлгə ашырыла) һəм планнан тыш булырга мөмкин. 
Тикшерүлəр уздырганда муниципаль хезмəт күрсəтү (комплекслы тикшерүлəр) белəн 
бəйле барлык мəсьəлəлəр дə карала ала, яисə мөрəҗəгать итүченең конкрет мөрəҗəгате 
буенча. 
Муниципаль хезмəт күрсəткəндə гамəллəр кылуга контрольне гамəлгə ашыру һəм авыл 
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатларында муниципаль хезмəт күрсəтү 
нəтиҗəлəре турында белешмəлəр тапшырыла. 
4.2. Муниципаль хезмəт күрсəтү буенча административ процедураларда билгелəнгəн 
гамəллəр үтəлешен агымдагы контрольдə тоту Башкарма комитет җитəкчесенең 
инфраструктура үсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура үсеше бүлеге 
белгечлəре тарафыннан башкарыла. 
4.3. Агымдагы контрольне гамəлгə ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарə 
органының структур бүлекчəлəре һəм вазыйфаи регламентлар турында нигезлəмəлəр 
белəн билгелəнə. 
Үткəрелгəн тикшерүлəр нəтиҗəлəре буенча гариза бирүчелəрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендə 
җаваплылыкка тартыла. 
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мөрəҗəгать итүчелəрнең мөрəҗəгатьлəрен вакытында карап 
тикшермəгəн өчен җаваплылык тота. 
Җирле үзидарə органының структур бүлекчəсе җитəкчесе (җитəкчесе урынбасары) əлеге 
Регламентның 3 бүлегендə күрсəтелгəн административ гамəллəрнең вакытында һəм (яки) 
тиешенчə башкарылмавы өчен җавап бирə. 
Муниципаль хезмəт күрсəтү барышында кабул ителə торган (гамəлгə ашырыла торган) 
карарлар һəм гамəллəр (гамəл кылмау) өчен вазыйфаи затлар һəм башка муниципаль 
хезмəткəрлəр законда билгелəнгəн тəртиптə җаваплы. 
4.5. Муниципаль хезмəт күрсəтүне гражданнар, аларның берлəшмəлəре һəм оешмалары 
тарафыннан контрольдə тоту Муниципаль хезмəт күрсəткəндə Татарстан Республикасы 
Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге башкарма комитеты эшчəнлегенең 
ачыклыгы, муниципаль хезмəт күрсəтү тəртибе турында тулы, актуаль һəм ышанычлы 
мəгълүмат алу һəм муниципаль хезмəт күрсəтү процессында мөрəҗəгатьлəрне 
(шикаятьлəрне) судка кадəр карап тикшерү мөмкинлеге аша гамəлгə ашырыла. 
 

5. Муниципаль хезмəт күрсəтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затлары, 
муниципаль хезмəткəрлəрнең гамəл кылуларына (гамəл кылмауларына)судка кадəр (судтан 

тыш) шикаять бирү тəртибе 
 

5.1. Муниципаль хезмəт күрсəтүлəрдəн файдаланучылар муниципаль хезмəт 
күрсəтүдə катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берəмлек Советына Башкарма 
комитет хезмəткəрлəренең гамəллəренə (гамəл кылмауларына) судка кадəр тəртиптə 
шикаять бирергə хокуклы. 

Мөрəҗəгать итүче шикаять белəн түбəндəге очракларда да мөрəҗəгать итə ала: 
1) муниципаль хезмəт күрсəтү турында мөрəҗəгать итүченең соравын теркəү вакытын 

бозу; 



2) муниципаль хезмəт күрсəтү срогын бозу; 
3) мөрəҗəгать итүчедə муниципаль хезмəт күрсəтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Яңа Чишмə муниципаль районының Акбүре авыл җирлеге 
башкарма комитеты норматив хокукый актлары белəн каралмаган документларны яисə 
мəгълүматны гамəлгə ашыру яисə гамəлгə ашыру талəбе; 

4) мөрəҗəгать итүчедəн муниципаль хезмəт күрсəтү өчен Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмə муниципаль районы норматив хокукый актлары белəн 
каралган документларны кабул итүдəн баш тарту; 

5) федераль кануннар һəм алар нигезендə кабул ителгəн Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы кануннары һəм башка норматив 
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белəн каралмаган очракта муниципаль хезмəт 
күрсəтүдəн баш тарту; 

6) муниципаль хезмəт күрсəткəндə мөрəҗəгать итүчедəн Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмə муниципаль районы норматив хокукый актларында 
каралмаган түлəүне талəп итү; 

7) муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəсендə бирелгəн документларда Башкарма 
комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының хаталарны төзəтүдəн баш тартуы 
яисə мондый төзəтүлəрнең билгелəнгəн срогын бозу; 

8) муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəлəре буенча документлар бирү вакытын яки 
тəртибен бозу; 

9) федераль кануннар һəм алар нигезендə кабул ителгəн Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы кануннары һəм башка норматив 
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белəн каралмаган очракта муниципаль хезмəт 
күрсəтүне туктатып тору. 

10) муниципаль хезмəт күрсəткəндə мөрəҗəгать итүчедəн документлар яисə 
мəгълүмат булмау һəм (яисə) дөрес булмавы, муниципаль хезмəт күрсəтү өчен кирəкле 
документларны кабул итүдəн баш тартканда яисə муниципаль хезмəт күрсəтү өлкəсендə 
күрсəтүлəрдəн баш тартканда күрсəтелмəгəн яисə, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 
статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсəтелгəн 
документларның булмавы һəм (яисə) дөрес булмавы һəм (яисə) дөрес булмавы. 

5.2. Муниципаль хезмəт күрсəтүче органның, муниципаль хезмəт күрсəтүче органның 
вазыйфаи затының, муниципаль хезмəткəрнең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл 
кылмауларына) шикаять кəгазьдə яки электрон формада бирелə. 

Шикаять почта аша, КФҮ аша, “Интернет” мəгълүмати-телекоммуникация челтəре, 
Яңа Чишмə муниципаль районының рəсми сайтыннан файдаланып җибəрелə ала 
(http://novosheshminsk.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр Бердəм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең 
Бердəм порталы (функциялəре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мөрəҗəгать итүченең 
шəхси кабул итүе вакытында кабул ителергə мөмкин. 

5.3. Муниципаль хезмəт күрсəтүче органга яисə югары органга (булган очракта) кергəн 
шикаять аның теркəлгəн көннəн алып унбиш эш көне эчендə карап тикшерелергə тиеш, ə 
муниципаль хезмəт күрсəтүче органның мөрəҗəгать итүчедəн документлар кабул итүдəн 
баш тартуы яисə җибəрелгəн хаталарны төзəтүдə яисə билгелəнгəн срокны бозу очрагында 
- теркəлгəн көннəн соң биш эш көне эчендə карап тикшерелергə тиеш. 

5.4. Шикаятьтə түбəндəге мəгълүматны үз эченə алырга  тиеш: 
1) хезмəт күрсəтүче органның яисə муниципаль хезмəткəрнең, шикаять белдерелə 

торган карарларның һəм гамəллəрнең (гамəл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи 
затының атамасы; 

2) мөрəҗəгать итүче  физик зат булса - фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы 
- булган очракта),  яшəү урыны турында мəгълүмат, юридик зат булса - мөрəҗəгать итүченең 
урнашу урыны турында мəгълүмат, шулай ук элемтə өчен телефон номеры (номеры), 
электрон почта адресы (булган очракта) һəм җавап бирүчегə җибəрелергə тиеш почта 
адресы; 

3) муниципаль хезмəт күрсəтүче органның, муниципаль хезмəт күрсəтүче органның 



вазыйфаи заты яисə муниципаль хезмəткəрнең  шикаять белдерелə торган карарлары һəм 
гамəллəре (гамəл кылмау) турында мəгълүматлар; 

4) мөрəҗəгать итүче хезмəт күрсəтүче органның, хезмəт күрсəтүче органның 
вазыйфаи затының яисə муниципаль хезмəткəрнең карары һəм гамəле (гамəл кылмау) 
белəн килешмəгəн дəлиллəр.  

5.5. Шикаятькə  бəян ителгəн хəллəрне раслаучы документларның күчермəлəре 
куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтə аңа кушымта итеп бирелə торган документлар 
исемлеге китерелə. 

5.6. ТР Прокуратурасы фикеренчə, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон гариза 
бирүче тарафыннан шикаятьне имзалау турындагы талəпне үз эченə алмый. Прокуратура 
имзасы булмаганда мөрəҗəгать итүчене идентификациялəү тəртибе турында нинди дə 
булса аңлатма бирə алмый. ДБУ «Икътисади һəм социаль тикшеренүлəр үзəге» РФ 
Икътисади үсеш министрлыгы аңлатмалары сорашкан, əмма əлегə җавап кермəгəн. 

Шуңа күрə 5.6 пункты буенча карар Муниципаль хезмəт күрсəтүче органны карап 
тикшерүгə калдырылды. 

5.7. Шикаятьне карау нəтиҗəлəре буенча түбəндəге карарларның берсе кабул ителə: 
1) шикаять канəгатьлəндерелə, шул исəптəн кабул ителгəн карарны юкка чыгару, 

дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсендə бирелгəн документларда җибəрелгəн хаталарны 
төзəтү, мөрəҗəгать итүчегə Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белəн каралмаган 
акчаларны кире кайтару юлы белəн; 

2) шикаятьне канəгатьлəндерүдəн баш тарта.  
Əлеге пунктта күрсəтелгəн карар кабул ителгəн көннəн соң килəсе көннəн дə соңга 

калмыйча мөрəҗəгать итүчегə язма рəвештə һəм мөрəҗəгать итүченең телəге буенча 
электрон формада шикаятьне карау нəтиҗəлəре турында дəлиллəнгəн җавап җибəрелə. 
          5.8. Шикаять канəгатьлəндерелергə тиешле дип танылган очракта, мөрəҗəгать итүчегə 
муниципаль хезмəт күрсəткəндə ачыкланган җитешсезлеклəрне кичекмəстəн бетерү 
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамəлгə ашырыла торган гамəллəр турында 
мəгълүмат бирелə, шулай ук китерелгəн уңайсызлыклар өчен гафу үтенə һəм муниципаль 
хезмəт күрсəтү максатларында мөрəҗəгать итүчегə башкарылырга тиешле алга таба 
гамəллəр турында мəгълүмат күрсəтелə. 
        5.9 шикаять канəгатьлəндерелергə тиешле дип табылганда мөрəҗəгать итүчегə дəүлəт 
хезмəте күрсəтүче орган, муниципаль хезмəт күрсəтүче орган, күпфункцияле үзəк яки оешма 
тарафыннан дəүлəт яки муниципаль хезмəт күрсəткəндə ачыкланган җитешсезлеклəрне 
кичекмəстəн бетерү максатларында гамəлгə ашырыла торган гамəллəр турында мəгълүмат 
бирелə, шулай ук китерелгəн уңайсызлыклар өчен гафу үтенə һəм мөрəҗəгать итүчегə 
дəүлəт яки муниципаль хезмəт күрсəтү максатларында башкарылырга тиешле алга таба 
гамəллəр турында мəгълүмат күрсəтелə     
        5.10. Шикаятьне карау барышында яисə карап тикшерү нəтиҗəлəре буенча 
административ хокук бозу составы билгелəре яки җинаять билгелəре билгелəнгəндə, 
шикаять карау буенча вəкалəтлəр бирелгəн хезмəткəр булган материалларны кичекмəстəн 
прокуратура органнарына юллый 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 нче кушымта 
 

Əдəмсə  авыл җирлеге Башкарма комитетына 
 

(муниципаль берəмлеге) 
_________________________________________ 

җирле үзидарə органы атамасы     
__________________________________________нан  
(алга таба-гариза бирүче) 
(юридик затларга  -  тулы исеме, оештыру-хокукый 
форма, дəүлəт теркəве турында мəгълүматлар; 
физик затларга - фамилиясе, исеме, атасының исеме, 
паспорт мəгълүматлары, телефон) 

 
 

ГАРИЗА 
агач һəм куак утыртуга рөхсəт бирү турында 

 
Агач кисүне (кисүне) данəгə кадəр килештерүегезне сорыйм(___________) үсеп килүче 
бина янында түбəндəге адрес буенча:__________________________________ 
агачларның милек хокукында булган бинаның нигезенə якын булуы сəбəпле. Нигезне 
җимерəлəр. Агачлар бик иске, җиллəр көчле җилдə егыла. Эшлəрне үткəргəннəн соң 
якындагы территорияне яшеллəндерергə Вəгъдə Бирəм. Агач калдыклары каты көнкүреш 
калдыклары полигонына мөстəкыйль чыгарылачак. Гаризага түбəндəге сканерланган 
документлар теркəлə: 
1) шəхесне раслаучы документлар; 
2) вəкил вəкалəтлəрен раслаучы Документ (əгəр мөрəҗəгать итүче исеменнəн вəкил эшли 
икəн); 
3) киселергə тиешле яшел үсентелəр утырту белəн якындагы корылмаларга яки башка 
ориентирларга кадəр участок схемасы; 
4) Əгəр җир кишəрлеге күчемсез милеккə һəм аның белəн алыш-бирешлəргə хокукларның 
бердəм дəүлəт реестрында теркəлмəгəн булса, җир кишəрлегенə хокук билгелəүче һəм 
хокукый дəвамчан документлар күчермəлəре; 



5) биналар һəм корылмалар төзегəндə габаритларга элəгə торган яшел утыртмалар 
киселгəн очракта, расланган проект документлары; 
6) территориялəргə кагылучы агачлар кисү һəм аларны күчереп утырту шартларына 
кагылышлы хуҗалар белəн килештерү; 
7) агачлар утыртканда яки күчереп утыртканда, җир эшлəрен үткəрүгə ордер ачу белəн 
инженерлык челтəрлəре вəкиллəре белəн килешү. 
 Обязуюсь каршындагы запросе бирергə оригиналы отсканированных документлар. 
 
 
____________            ________________________     _______________________ 

(йыл, ай ве кунь)    (имза )                                             (Ф. И. Т.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 нче кушымта 
 

РӨХСƏТ 
агач һəм куаклар кисү, кисү һəм утырту өчен 

 
 

№____                                                                    “__”_______2019 
 
Гариза нигезендə_______________________________________________________ 
Яшел үсентелəрне тикшерү акты нигезендə"___" _______ 201__ ел 
һəм хисап ведомости от "___" _______ 201__ ел 
ЧИШҮ: 
________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О./мөрəҗəгать итүченең исеме) 

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(эш төре, эшлəрне башкару ысулы) 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(кайда яши) 

 

агач кисү_____________________________________________________________саны 
куак_______________________________________________________________саны 
юарга: агачлар_________________________________________________________саны 
куак________________________________________________________________саны 
утырту:агачлар 
утырту_______________________________________________________________саны 
куак________________________________________________________________саны 
сакларга: 
агачлар____________________________________________________________саны 
куак________________________________________________________________саны 
үлəн покрын, туфракның уңдырышлы катламын 
торгызу__________________________________________кв.м 
Киселгəн агачны көн дəвамында чыгар  
___________________________________________________________ 



Киселгəн калдыкларны контейнер мəйданчыкларына яндыру һəм урнаштыру тыела.  
Компенсация 
формасы:________________________________________________________________ 
Кисүгə рөхсəтнең гамəлдə булу  
срогы:____________________________________________________________ 
Срогына озайтылды_________________________________________________ 
 
____________________                 ___________________            ______________ 
 
(Ф. И. Т.)                   (имза)                  (йыл, ай ве кунь) 
 
 
М.У 
 
 
 
                    Агачларны сүтү куркынычсызлык техникасы нигезендə башкарыла. Əгəр 
Россия Федерациясендə гамəлдə булган кагыйдəлəр (талəплəр, техник шартлар) 
нигезендə аерым агач яки куаклыклар (билгелəнгəн территориялəрдəн агач яки куаклар) 
киселгəн очракта махсус оешмалар (белгечлəр) яки махсус җиһазлар җəлеп итеп гамəлгə 
ашырыла икəн, мөрəҗəгать итүче əлеге талəплəрнең үтəлешен тəэмин итəргə тиеш. 
Агач һəм куак кисү эшлəрен башкарганнан соң территорияне гомуми төзеклəндерү буенча 
чараларны гамəлгə ашыру (агач кəүсəлəрен, ботакларны, башка чүп-чар чыгаруны да 
кертеп) мəҗбүри булып тора. 
 
 
Авыл җирлеге башлыгы: 
 
Рөхсəт алды 
______________________________            ___________________ 
     (Ф. И. Т.)                                                 (имза)                                                                  (йыл, 
ай ве кунь) 
 
 
 
Рөхсəт ябык:_____________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 нче кушымта 
 
 

АКТ 
яшел үсентелəрне 
тикшерү______________________________________________________________ 
Комиссия составында: комиссия рəисе (вазыйфасы, ФИАИ) 
Комиссия əгъзалары 
(вазыйфасы)________________________________________________________ 
________________________________________________ җитештерелгəн 
табигать һəйкəле территориясендə яшел утыртмаларны тикшерү (объектның исеме). Бу 
территориядə түбəндəге утыртмалар кирəк (санитар кисүлəр, карау кисүлəр, кисүлəр) дип 
билгелəнде: 
 
 
№ Атаметратамасы (см)торышы тасвирламасы 

 
   

 
 
Комиссия рəисе: 
 
Комиссия əгъзалары: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кушымта 
яшелүсентелəрнетикшерүактына 
№ _____ «____»______201___ ел 

 
 

Сүтелергə  тиешлеагач  һəм куакларның яңа   данисəплəү  ведомствосы. 
 
 
(агачисеме) __________саны 
(агачисеме)__________ саны  
(агачисеме)__________ саны  
(агачисеме) __________саны  
(агачисеме) __________саны 
(агачисеме) __________саны 
 
 Комиссия рəисе: авылҗирлегебашлыгы_____________________ 
Комиссия əгъзалары: ______________________________________ 
 Район башлыгыурынбасары_________________________________ 
 Секретарь БК______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гариза 
техник хаталар төзəтү турында 

 
Муниципаль хезмəт күрсəткəндə җибəрелгəн хата турында хəбəр 
итəм____________________________________________________________ 
(хезмəт күрсəтү атамасы) 
Язылган:__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Дөрес мəгълүматлар_______________________________________________________ 
 
Кертелгəн техник хатаны төзəтергə һəм муниципаль хезмəт нəтиҗəсе булган документка 
тиешле үзгəрешлəр кертүегезне сорыйм. 
 
Түбəндəге документларны теркəм: 
1.________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________________ 
 
Техник хаталарны төзəтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгəн 
очракта мондый карарны җибəрүегезне сорыйм: 
электрон документны E-mail адресына җибəрү юлы белəн:_______________________; 
расланган күчермə рəвешендə кəгазьдə почта җибəрүендə түбəндəге адрес 
буенча:___________________________________________________________________ 
 
Шəхсəн мəгълүматларны эшкəртүгə (муниципаль хезмəт күрсəтү кысаларында шəхси 
мəгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгəртү), куллану, тарату 
(шул исəптəн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шəхси мəгълүматларны юк итү, 
шулай ук персональ мəгълүматларны эшкəртү өчен кирəкле бүтəн гамəллəр кабул итүне дə 
кертеп) мин тəкъдим итə торган затның ризалыгын, шул исəптəн автоматлаштырылган 
режимда, муниципаль хезмəт күрсəтү максатларында алар нигезендə карарлар кабул 
итүне дə кертеп, раслыйм. 
 
Минем шəхесемə кагылышлы һəм минем затка тəкъдим ителгəн, шулай ук миңа түбəнрəк 
кертелгəн мəгълүматлар дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгəн документлар 
(документларның күчермəлəре) Россия Федерациясе законнары белəн билгелəнгəн 



талəплəргə туры килə, гариза биргəн вакытта бу документлар гамəлдə һəм анда дөрес 
мəгълүматлар бар.  
Миңа телефон аша бирелгəн муниципаль хезмəтлəрнең сыйфатын бəялəү буенча 
сораштыруда катнашырга ризалык бирəм:____________________________ 
 

 
 
 
___________              ___________________            ___________________ 
     (Ф. И. Т.)                            (имза)                                         (йыл, ай ве кунь) 
 
 
 
 
 
 

Кушымта  
(белешмə) 

 
 
 

Муниципаль хезмəт күрсəтү өчен җаваплы һəм аның үтəлешен контрольдə тотучы 
вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге башкарма комитеты 

 
Вазифа Телефон Электрон адрес 

Өтəшкə авыл җирлеге башлыгы 8(84348) 34-7-65 Ut.Nsm@tatar.ru 
Өтəшкə авыл җирлеге башкарма 
комитеты сəркатибе 

8(84348) 34-7-41 Ut.Nsm@tatar.ru 

 
 

Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге Советы 
 
 

Вазифа Телефон Электрон адрес 
Өтəшкə авыл җирлеге 
башлыгы 

8(84348) 34-7-65 Ut.Nsm@tatar.ru 

 
 
 
 

 


