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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                      КАРАР 

2019 ел 7 август                                                                                                      № 21 

      "Нотариаль гамəллəр кылу буенча муниципаль хезмəт күрсəтүнең административ 

регламентын раслау турында: васыять таныклыгы яки ышаныч кəгазе 

«Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендəге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамəлгə ашыру максатларында, 

«Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дəүлəт 

хезмəтлəре күрсəтүнең административ регламентларын эшлəү һəм раслау тəртибен 

раслау һəм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

үзгəрешлəр кертү хакында "2010 елның 2 ноябрендəге 880 номерлы Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карарына таянып," дəүлəт һəм муниципаль 

хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында " 2010 елның 27 июлендəге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законны гамəлгə ашыру», Яңа Чишмə муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Яңа Чишмə муниципаль районы җирле үзидарə органнары тарафыннан 

күрсəтелə торган муниципаль хезмəтлəрнең административ регламентларын эшлəү һəм 

раслау тəртибен һəм муниципаль хезмəтлəр реестрын алып бару тəртибе турындагы 

нигезлəмəне раслау турында» гы 21.02.2011 №46 карары (13.12.2011 ел, №493, 

07.06.2012 ел, № 228 үзгəрешлəрне исəпкə алып) нигезендə, Яңа Чишмə муниципаль 

районы Əдəмсə  авыл җирлеге башкарма комитеты "Яңа Чишмə муниципаль районы" 

муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең административ регламентларын эшлəү һəм раслау           

КАРАР бирə: 

 1. Нотариаль хезмəтлəр: таныклык яки ышанычнамə таныклыгын яасу буенча 

муниципаль хезмəт күрсəтү турында административ регламентын расларга. 

 2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Əдəмсə  авыл җирлеге 

Башкарма комитетының «Нотариаль гамəллəр башкару буенча муниципаль хезмəт 

күрсəтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 15 март 9 номерлы 

карары үз көчен югалткан дип танырга 

       3. Əлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат рəсми порталының 

рəсми сайтында “Интернет” мəгълүмат - телекоммуникация челтəрендə  

http://pravo.tatarstan.ru,Яңа Чишмə муниципаль районының рəсми сайтында 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/. бастырып чыгарырга (халыкка игълан итəргə). 
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Административ регламент 

буенча муниципаль хезмəт күрсəтү турында таныклык яки ышанычнамə таныклыгы 

 

                                            1.Гомуми нигезлəмəлəр. 

 

1.1. Муниципаль хезмəт күрсəтүнең əлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) васыятьлəрне раслау һəм ышанычнамəлəрне раслау буенча муниципаль хезмəт 

күрсəтү стандартын һəм тəртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмəт).             

1.2. Муниципаль хезмəт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирүче). 

1.3. Муниципаль хезмəт Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə 

авыл җирлеге башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсəтелə. 

Муниципаль хезмəт башкаручы – Башкарма комитет секретаре. 

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 Граждан кодексы (беренче өлеш) 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба - РФ 

ШрК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, №32, 3301 ст.); 

Россия Федерациясе Салым кодексы (икенче өлеш) 5.08.2000 №117-ФЗ (алга таба-РФ НК) 

(РФ законнары җыелышы, 07.08.2000, № 32, 3340 ст.); 

Нотариат турында 1993 елның 11 февралендəге 4462-1 номерлы Россия Федерациясе 

законнары нигезлəре (алга таба-нигезлəре) (РФ СНД һəм ВС Җыелма басмасы, 11.03.1993 № 

10, 357 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.));  

  Россия Юстиция министрлыгының «нотариус тарафыннан əзерлəнгəн электрон документ 

форматына талəплəрне раслау турында» 2015 елның 29 июнендəге 155 номерлы боерыгы 

(алга таба – 155 номерлы боерык) (хокукый мəгълүматның рəсми интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015); 

Россия Юстиция министрлыгының «нотариаль гамəллəрне, нотариаль таныклыкларны һəм 

алыш - бирешлəрдə таныклыкларны теркəү реестрлары формаларын һəм аларны 

рəсмилəштерү тəртибен раслау турында» 2016 елның 27  

декабрендəге 313 номерлы боерыгы (алга таба-313 номерлы боерык) (хокукый 

мəгълүматның рəсми интернет-порталы )http://www.pravo.gov.ru 30.12.2016); 

Россия Юстиция министрлыгының «җирлеклəрнең җирле администрациялəре башлыклары 

һəм җирлеклəрнең җирле үзидарə органнарының махсус вəкалəтле вазыйфаи затлары, 

муниципаль районнарның җирле администрациялəре башлыклары һəм муниципаль 

районнарның җирле үзидарə органнарының махсус вəкалəтле вазыйфаи затлары тарафыннан 

нотариаль гамəллəр башкару тəртибе турында инструкцияне раслау хакында " 2017 елның 6 

июнендəге 97 номерлы боерыгы (алга таба - 97 номерлы боерык) (Россия газетасы, № 133, 

21.06.2017);  

«дəүлəт һəм муниципаль түлəүлəр турында дəүлəт мəгълүмат системасын алып бару 

тəртибен раслау хакында " 2017 елның 12 маендагы 11н номерлы Федераль казначылык 

боерыгы (алга таба – 11н боерыгы) (хокукый мəгълүматның рəсми интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2017); 

    «Татарстан Республикасында җирле үзидарə турында " 2004 елның 28 июлендəге 45-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 

03.08.2004); 

 Яңа Чишмə муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-247 номерлы 

карары (алга таба Устав); 

Яңа Чишмə муниципаль районы Советының 2005 елның 12 декабрендəге 15 номерлы 

карары белəн кабул ителгəн Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы 

Башкарма комитеты турында нигезлəмə   



   Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге 

Советының 2015 елның 10 мартындагы 48-123 номерлы карары (советның 2015 елның 12 

октябрендəге 3-10 номерлы, 2016 елның 19 февралендəге 11-21 номерлы, 2016 елның 24 

ноябрендəге 20-43 номерлы, 2017 елның 19 апрелендəге 27-58 номерлы, 2017 елның 15 

декабрендəге 35-75 номерлы, 2018 елның 14 декабрендəге 49-106 номерлы карарлары) белəн 

кабул ителгəн Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге 

Уставы (алга таба – Уставы);      

 Авыл җирлеге башлыгының 24.08.2012 ел, №14 карары белəн расланган Башкарма 

комитетның эчке хезмəт тəртибе кагыйдəлəре (алга таба-кагыйдəлəр). 

1.5. Əлеге Регламентта түбəндəге терминнар һəм билгелəмəлəр кулланыла: 

васыять-гамəлдəге законнар нигезендə төзелгəн һəм билгеле бер форма буенча төзелгəн, 

милек хуҗасының, кыйммəтлəрнең, акча кертеменең үлгəннəн соң милке аның милкенə 

тапшырылырга тиешлеге турында нотариаль расланган язма күрсəтмəсе; 

 ышанычнамə дип өченче затлар каршында вəкил итү өчен башка затка бер зат 

тарафыннан бирелə торган язма вəкил таныла. Вəкил белəн килешү ясауга язма Вəкил 

тиешле өченче затка тəкъдим ителергə мөмкин 

   дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəгенең читтəн торып эш 

урыны – дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəклəре эшчəнлеген 

оештыру Кагыйдəлəренең 34 пункты нигезендə Татарстан Республикасы муниципаль районы 

шəһəр яки авыл җирлегендə (шəһəр округында) төзелгəн дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр 

күрсəтүнең күпфункцияле үзəге территориаль аерымланган структур бүлекчəсе (офис) , 

карары белəн расланган Россия Федерациясе Хөкүмəте 22.12.2012 №1376 Кагыйдəлəрен 

раслау Турында «эшчəнлеген оештыру буенча күп функцияле үзəклəр дəүлəт һəм муниципаль 

хезмəтлəр»; 

 техник хата-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) белəн 

телдəн мөрəҗəгать аңлашыла. 

 

                                     2.Муниципаль хезмəт күрсəтү стандарты 

2.1. Муниципаль хезмəт күрсəтү исеме. 

Башкарма комитетның вазифаи затлары яшəү урыны яки җирлектə тору урыны буенча 

теркəлгəн затлар өчен түбəндəге нотариаль гамəллəр кыла: 

1) васыятьне таныклыйлар; 

2) ышанычнамəне таныклыйлар; 

3)мирас мөлкəтен саклау буенча һəм кирəк булган очракта аларга идарə итү буенча 

чаралар күрə; 

3) Документлар күчермəлəренə һəм алардан өземтəлəргə тугрылык раслый; 

4) раслый подлинность имза документларда; 

5)Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда затлар турында белешмəлəр 

раслый; 

5) гражданның исəн булу фактын таныклыйлар; 

6)тиешле җирлек яки муниципаль район территориясендə яшəүче күрү буенча инвалидның 

үз кулыңдагы имзаларының тəңгəллеген раслый; 

7)гражданинның билгеле бер урында булу фактын раслый; 



8)удостоверяют тождественность гражданин белəн зат, изображенным бу фоторəсемнəр; 

9)документлар тапшыру вакытын раслый; 

10)электрон документның кəгазьдə тигезлеген раслый; 

11)документның кəгазьдə электрон документта тигезлеген раслый (нигезлəрнең 37 

статьясындагы беренче өлеше). 

Россия Федерациясе закон актлары белəн вазыйфаи затларга башка нотариаль гамəллəр 

башкару хокукы бирелергə мөмкин (нигезлəрнең 37 статьясындагы икенче өлеше). 

2.2. Муниципаль хезмəт күрсəтүче органның исеме - Башкарма комитет. 

2.3. Муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəсе булып тора: 

1)нотариаль гамəллəр кылуга мөрəҗəгать иткəн мөрəҗəгать итүче таныкланган 

документларны алу; 

2)муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш тарту. 

2.4. Муниципаль хезмəт күрсəтү вакыты: 

1)нотариаль гамəллəр мөрəҗəгать иткəн вакыттан алып бер көн эчендə гамəлгə ашырыла; 

2)муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш тарту турында Карар кабул ителгəн очракта, 

вазыйфаи зат мөрəҗəгать иткəн көннəн ун көн эчендə муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш 

тарту турында Карар Чыгара; 

3)мөрəҗəгать иткəн вакыттан алып, биш эш көне эчендə нотариаль гамəллəр кылуны 

кичектерү турында Карар кабул ителгəн очракта; 

4)судтан дəгъва белдерелə торган хокук яисə факт турында гариза кергəн очракта, аның 

таныклыгы турында башка кызыксынган зат сорый, нотариаль гамəллəр башкару суд эше 

рөхсəтенə кадəр туктатыла. 

2.5.Муниципаль хезмəт күрсəтү өчен законнар яисə башка норматив хокукый актлар 

нигезендə мөрəҗəгать итүче мөстəкыйль рəвештə тапшырырга тиешле документлар һəм 

мəгълүмат бүлеклəре белəн муниципаль хезмəт күрсəтү өчен кирəкле документларның тулы 

исемлеге һəм мөрəҗəгать итүче үз инициативалары буенча тапшырырга хокуклы документлар, 

чөнки алар ведомствоара мəгълүмати хезмəттəшлек кысаларында тапшырылырга тиеш: 

1)Паспорт яки башка документлар, исключающих телəсə нинди шик чагыштырмача 

Граждан шəхесен, аның нигезендə 11 пункты инструкция; 

2)муниципаль хезмəт күрсəтү муниципаль хезмəт күрсəтүне сорап мөрəҗəгать иткəн зат 

тарафыннан моның өчен кирəкле барлык документларны һəм дəүлəт пошлинасын яки 

нотариаль тарифны түлəгəндə бирелə. 

Кəгазь саклагычларда башкарылган Документлар буйсынучы яки расчетка, язылган 

сүзлəргə яки башка берсүзсез төзəтмəлəргə ия булырга тиеш түгел һəм карандаш белəн яки 

кəгазь буягыч ярдəмендə башкарыла алмый. Текст документ булырга тиеш җиңел укылган. 

Берничə биттəн торган документның бөтенлеге аны беркетеп кую яки аның бөтенлегенə шик 

тудыручы башка ысул белəн тəэмин ителергə тиеш (инструкциянең 15 пункты). 

2.6. Гражданнарны көтү урыны (Башкарма комитет холл) утыргычлар белəн җиһазлана, 

мəгълүмат стендлары белəн җиһазландырыла. 

2.7. Стендларда түбəндəге мəгълүмат урнаштырыла: гражданнарны кабул итү графигы; 

муниципаль хезмəт күрсəтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның фамилиялəре, исемнəре, 

атасының исеме; 

гражданнарны кабул итү һəм мəгълүмат бирү гамəлгə ашырыла торган кабинет исеме; 

телефон номерлары, Башкарма комитетның электрон почтасы адресы; муниципаль хезмəт 

күрсəтү өчен кирəкле документлар исемлеге; 

Россия Федерациясе Салым кодексы белəн билгелəнгəн нотариаль гамəллəр кылган өчен 

түлəтелə торган дəүлəт пошлинасы, шулай ук нотариаль гамəллəр кылган өчен ташламалар 

күлəмнəре. 



2.8. Мəгълүмати материал текстлары китап уку өчен уңайлы шрифт белəн басыла, иң 

мөһим урыннар ярымсирлы шрифт белəн бирелə. 

2.9. Гражданнарны яки аларның вəкиллəрен кабул иткəндə вазыйфаи зат муниципаль 

хезмəт күрсəтүнең сроклары һəм шартлары турында тулы консультация бирə. 

2.10. 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; 

Документларны тиешле органга тапшырмау. 

2.11. Муниципаль хезмəт күрсəтүне туктатып тору яки бирүдəн баш тарту өчен нигезлəрнең 

тулы исемлеге. 

2.11.1. Муниципаль хезмəт күрсəтүне туктатып тору нигезлəре булып, судтан дəгъва 

белдерелə торган хокук яисə факт турында хəбəр алу тора. 

2.11.2. Муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш тарту нигезлəре: 

1)мондый гамəллəр башкару Россия Федерациясе законнарына каршы килə; 

2)гамəл башка җирлек яки муниципаль районның җирле үзидарə вазыйфаи заты 

тарафыннан (мирас мөлкəтен саклау буенча чаралар кабул итүгə карата һəм кирəк булган 

очракта аларга идарə итү буенча чаралар күрүгə карата кулланыла) яисə нотариус 

тарафыннан башкарылырга тиеш; 

3)эшкə сəлəтле булмаган граждан яисə кирəкле вəкалəтлəренə ия булмаган вəкил, яшəү 

урыны буенча теркəлмəгəн яисə авыл җирлеге территориясендə урнашкан граждан нотариаль 

гамəллəр башкаруны сорап мөрəҗəгать итте; 

4)юридик зат исеменнəн кылынган килешү аның уставында яки нигезлəмəсендə 

күрсəтелгəн максатларга каршы килə; 

5)алыш-биреш Россия Федерациясе законнары талəплəренə туры килми; 

6)нотариаль гамəллəр башкару өчен тапшырылган документлар Россия Федерациясе 

законнары талəплəренə туры килми; 

7)нотариаль гамəллəр башкару өчен тəкъдим ителгəн документларда бəян ителгəн 

фактлар, раслау Россия Федерациясе законнары нигезендə талəп ителгəн очракта, Россия 

Федерациясе законнарында билгелəнгəн тəртиптə расланмаган. 

2.11.3. Җирле үзидарəнең вазыйфаи заты, язма рəвештə баш тарту сəбəбен аңлатып, аңа 

шикаять бирү тəртибен аңлатып, карар тапшырырга яки күрсəтмəнең 19 пункты нигезендə 

почта элемтəсе аша нотариаль гамəллəр башкарудан баш тарткан затка җибəрергə тиеш. 

2 бүлек. Нотариаль гамəллəр башкарудан баш тарткан затка əлеге зат җирле үзидарə 

органы эшендə саклана торган нотариаль гамəллəр башкарудан баш тарту турында карар 

нөсхəсендə нотариаль гамəллəр башкарудан баш тарту турында карар тапшырганда 

нотариаль гамəллəр башкарудан баш тарту турында Карар кабул ителгəндə имза салына һəм 

тапшыру датасын куя. 

2.12. Муниципаль хезмəт күрсəткəн өчен алына торган дəүлəт пошлинасы яки башка түлəү 

алу тəртибе, күлəме һəм нигезлəре. 

2.12.1. Вазыйфаи затлар тарафыннан башкарыла торган нотариаль гамəллəр өчен түлəү 

нигезлəрнең 22 статьясында билгелəнгəн тəртиптə башкарыла: 

1)Россия Федерациясе законнары белəн мəҗбүри нотариаль форма каралган нотариаль 

гамəллəр кылган өчен, вазыйфаи зат ала 

РФ НК 333.25 статьясында каралган дəүлəт пошлинасын түлəү үзенчəлеклəрен исəпкə 

алып, РФ НК 333.24 статьясында билгелəнгəн ставкалар буенча дəүлəт пошлинасын түлəү 

үзенчəлеклəрен исəпкə алып; 



2)Россия Федерациясе законнары белəн мəҗбүри нотариаль форма каралмаган нотариаль 

гамəллəр кылган өчен, вазыйфаи зат нигезлəрнең 22.1 статьясы талəплəре нигезендə 

билгелəнгəн күлəмдə нотариаль тариф ала. 

3)нотариаль гамəллəр башкарган өчен РФ НК 333.35 статьясындагы 1 пунктының 11, 12 

пунктчаларында, 333.38 статьяларында билгелəнгəн физик һəм юридик затлар өчен дəүлəт 

пошлинасын түлəү буенча ташламалар бирелə. 

2.12.2. Авыл җирлеге башкарма комитеты бинасыннан читтə башкарылган нотариаль 

гамəллəр өчен дəүлəт пошлинасы бер ярым тапкыр арттырылган күлəмдə түлəнə (22 

статьяның 2 өлеше).1 нигез). 

2.1.3. Муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəлəре буенча бирелгəн документка үзгəрешлəр 

кертелгəн очракта, орган һəм (яки) вазыйфаи зат гаебе белəн җибəрелгəн хаталарны төзəтүгə 

юнəлдерелгəн документ мөрəҗəгать итүчедəн түлəү алынмый. 

2.13. Сорау биргəндə һəм муниципаль хезмəт күрсəтү турында нəтиҗə алган очракта 

чиратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш. 

2.14. Муниципаль хезмəт күрсəтү турында мөрəҗəгать итүченең соравы теркəлə 

ул муниципаль берəмлек администрациясенə кергəн көнне 15 минут эчендə. 

2.15. Муниципаль хезмəт күрсəтелə торган биналарга, көтү залына, муниципаль хезмəт 

күрсəтү турында запрослар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнəклəре белəн мəгълүмати 

стендларга һəм муниципаль хезмəт күрсəтү өчен кирəкле документлар исемлегенə карата 

талəплəр. 

2.15.1. Муниципаль хезмəт күрсəтелə торган бина муниципаль хезмəт күрсəтү өчен 

җиһазлар, канцелярия кирəк-яраклары, офис җиһазлары, шулай ук материалларга электрон 

рəвештə яисə түбəндəге документларны үз эченə алган кəгазь җиһаз белəн тəэмин 
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муниципаль хезмəт алу өчен гариза һəм документлар рəсмилəштерү. 

2.15.2. Гаризалар кабул итү Башкарма комитетның вазыйфаи заты тарафыннан чират 

тəртибендə алдан язылып куелмыйча башкарыла. 

2.15.2. Гаризалар кабул итү Башкарма комитетның вазыйфаи заты тарафыннан чират 

тəртибендə алдан язылып куелмыйча башкарыла. 

2.15.3. Керү һəм муниципаль хезмəт күрсəтү өчен кирəкле мəгълүматлар кабул ителə 

торган урыннар буенча күчеп йөрү мөмкинлеклəре чиклəнгəн затлар өчен кыенлыклар 

тудырырга тиеш түгел. 

2.15.4. Муниципаль хезмəт күрсəтелə торган биналар тиеш 

янгынга каршы һəм санитар-эпидемиологик кагыйдəлəр һəм нормативларга туры килергə 

тиеш. 

2.15.5. Муниципаль хезмəт күрсəтелə торган биналар көтү, кирəкле документларны тутыру 

урыннарын, шулай ук гариза бирүчелəрне кабул итү урыннарын үз эченə ала. 

2.15.6. Урыннар өчен документлар кабул итү булырга тиеш снабжены урындыклар, ия урын 

өчен хатлар һəм раскладки Документлар. 

2.15.7. Мөрəҗəгать итүче турында мəгълүматларның конфиденциальлеген тəэмин итү 

максатларында бер үк вакытта бер генə мөрəҗəгать итү буенча, бер муниципаль хезмəт 

күрсəтү өчен берничə гариза бирүченең мөрəҗəгать итү очракларыннан тыш, кабул ителə. 

2.15.8. Муниципаль хезмəт күрсəтелə торган биналарны җиһазлаганда, гадəттəн тыш хəл 

килеп чыккан очракта, барлык мөрəҗəгать итүчелəрне һəм вазыйфаи затларны тоткарлыксыз 

эвакуациялəү мөмкинлеге тəэмин ителə. 

2.16. Муниципаль хезмəтлəрдəн файдалану һəм сыйфат күрсəткечлəре. 

2.16.1. Муниципаль хезмəтлəрдəн файдалану күрсəткечлəре булып тора: 



а) мөрəҗəгать итүченең муниципаль хезмəт күрсəткəндə вазыйфаи затлар белəн үзара 

хезмəттəшлеге саны; 

б) мөрəҗəгать итүче тарафыннан муниципаль хезмəт күрсəтү турында бөтен кирəкле 

мəгълүматны алу һəм бер тапкыр булганда һəм билгелəнгəн вакытка муниципаль хезмəт 

күрсəтүгə запрос бирү мөмкинлеген тəэмин итү; 

в) Муниципаль хезмəт күрсəтү тəртибе һəм сроклары турында мəгълүмат урнаштыру 

мəгълүмати стендларда, http мəгълүмати ресурсларында хезмəт күрсəтү:/ 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru), " Интернет» челтəре, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəрнең 

бердəм порталында; 

г) инвалидларга башка затлар белəн беррəттəн хезмəт күрсəтүгə комачаулаучы 

киртəлəрне җиңеп чыгарга ярдəм күрсəтү. 

2.16.2. Муниципаль хезмəт күрсəтүнең сыйфаты күрсəткечлəре булып тора:  

а) муниципаль хезмəт күрсəтү вакытын үтəү; 

б) Документлар биргəндə һəм алганда чиратта көтү срокларын үтəү; в) Муниципаль хезмəт 

күрсəткəндə кабул ителгəн һəм гамəлгə ашырылган карарларга, гамəллəргə (гамəл кылмау) 

билгелəнгəн тəртиптə бирелгəн шикаятьлəрнең булмавы 

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 гамəлгə ашыра: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 муниципаль хезмəт күрсəтү датасы һəм вакыты бирелгəн 

документларны кабул итү датасы турында тамга белəн  гариза күчермəлəрен тапшыру. 

Əлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдəн баш тарту өчен 

нигез булган очракта, Башкарма комитет секретаре, документларны кабул итү алып баручы 

мөрəҗəгать итүчегə гаризаны теркəү өчен каршылыклар булуы турында хəбəр итə 

һəм тапшырылган документларда ачыкланган җитешсезлеклəрне карап тотуны язмача 

аңлату белəн документлар кире кайтара. 

Процедураларның нəтиҗəсе: гражданның кабул ителгəн мөрəҗəгате яисə мөрəҗəгать 

итүчегə кире кайтарылган документлар. 

3.4. Муниципаль хезмəт нəтиҗəлəрен əзерлəү һəм бирү 

3.4.1. Башкарма комитет секретаре гаризаны теркəгəннəн соң гамəлгə ашыра:гаризага 

теркəлə торган документларда булган мəгълүматларны тикшерү; 

əлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган хезмəт күрсəтүдəн баш тарту өчен нигезлəрнең 

булу-булмавын тикшерү. 

Хезмəт күрсəтүдəн баш тарту өчен нигез булган очракта, Башкарма комитет җитəкчесе 

урынбасары мөрəҗəгать итүчегə баш тарту сəбəплəре турында хəбəр итə һəм əлеге 

Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамəлгə ашыра. 

Нотариаль гамəллəр кылуны кичектерү өчен нигез булган очракта, Башкарма комитет 

секретаре əлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны гамəлгə ашыра. 

Муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш тарту өчен нигез булмаган очракта Башкарма комитет 

секретаре:нотариаль гамəллəр кылган өчен түлəү дөреслеген тикшерə; 

(дəүлəт пошлинасы турында мəгълүмат бирү турында соратып алуны ведомствоара 

электрон формада җибəрү юлы белəн). 3.3-3.4 пунктлары белəн билгелəнə торган 

процедуралар мөрəҗəгать итүчегə мөрəҗəгать иткəн вакыттан алып 15 минут эчендə гамəлгə 

ашырыла. 

Процедураларның нəтиҗəсе: нотариаль васыять таныклыгы һəм ышаныч таныклыгы 

3.4.2. Башкарма комитет секретаре хезмəт күрсəтүдəн баш тарту турында Карар кабул 

ителгəн очракта нотариаль гамəллəр башкарудан баш тарту турында Карар Чыгара. Карар 

гариза бирүчегə почта аша җибəрелə. 

Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар мөрəҗəгать итүчегə хезмəт күрсəтү 

өчен мөрəҗəгать иткəн вакыттан алып биш көннəн дə соңга калмыйча гамəлгə ашырыла. 

Процедураларның нəтиҗəсе: гариза бирүчегə юнəлдерелгəн нотариаль гамəллəр 

башкарудан баш тарту турында карар. 

3.5. Нотариаль гамəллəр кылуны кичектерү 

3.5.1. Башкарма комитет секретаре очракта нотариаль гамəллəр кылуны кичектерергə 

мөмкин:физик һəм юридик затлардан өстəмə мəгълүматларны юк итү зарур;экспертизага 

документлар җибəрү;кызыксынган затларны əлеге гамəллəр башкаруга каршы каршылыклар 

булмавы турында сорашырга кирəк. 

Башкарма комитет секретаре мөрəҗəгать итүчегə нотариаль гамəллəр кылуны кичектерү 

турында хəбəр итə. 

Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар мөрəҗəгать итү көнендə гамəлгə 

ашырыла. 

Процедураларның нəтиҗəсе: гариза бирүченең нотариаль гамəллəр кылуын кичектерү 

турында хəбəр итү. 



3.5.2. Башкарма комитет секретаре нотариаль гамəллəр кылуны кичектерү турында Карар 

кабул ителгəннəн соң өстəмə мəгълүмат алу өчен кирəкле запрос əзерли һəм тиешле органга 

яки кызыксынган затка җибəрə. 

Əлеге пункт белəн билгелəнə торган процедуралар мөрəҗəгать итүчегə мөрəҗəгать иткəн 

вакыттан алып биш көннəн дə соңга калмыйча гамəлгə ашырыла. 

Процедураларның нəтиҗəсе: тиешле органга яки кызыксынган затка юнəлдерелгəн запрос. 

3.5.3. Сорауларга җаваплар кергəннəн соң Башкарма комитет секретаре мөрəҗəгать 

итүчегə хəбəр итə һəм 3.3 пункт белəн билгелəнгəн тəртиптə хезмəт күрсəтə. – 3.4 əлеге 

Регламент. 

3.6. КФҮ аша муниципаль хезмəт күрсəтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш урыны. 

КФҮлəрдə муниципаль хезмəт күрсəтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш урыннарында 

күрсəтелми. 

3.7. Төзəтү техник хаталар.  

3.7.1. Документта муниципаль хезмəт нəтиҗəсе булып торган техник хаталар ачыкланган 

очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра: 

техник хаталарны төзəтү турында гариза (кушымта № 2); 

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. 

3.7.2. Башкарма комитет секретаре техник хаталарны төзəтү турында гаризалар кабул итə, 

теркəлгəн документлар белəн гариза яза. 

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

гамəлгə ашырыла.  

Процедураның нəтиҗəсе: кабул ителгəн һəм теркəлгəн гариза. 

3.7.3. Башкарма комитет секретаре документларны карый һəм хезмəт нəтиҗəсе булган 

документка төзəтмəлəрне кертү максатларында əлеге Регламентның 3.4 пунктында каралган 

процедураларны гамəлгə ашыра һəм мөрəҗəгать итүчегə (вəкалəтле вəкилгə) техник хата 

булган документның оригиналын тартып алу белəн шəхсəн үзе кул куя. 

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 карарлар 

кабул итү максатларында Башкарма комитет җитəкчесенə муниципаль хезмəт күрсəтү 

нəтиҗəлəре турында белешмəлəр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмəт күрсəтү буенча административ процедуралар тарафыннан 

билгелəнгəн гамəллəр тəртибен үтəүгə агымдагы контроль авыл җирлеге башлыгы 

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. 

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 Башкарма комитет эшчəнлеге 

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 
затларының, муниципаль хезмəткəрлəрнең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл 
кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадəр (судтан тыш) тəртибе 

5.1. Муниципаль хезмəт күрсəтүлəрдəн файдаланучылар муниципаль хезмəт күрсəтүдə 
катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берəмлек советына Башкарма комитет 
хезмəткəрлəренең гамəллəрен (гамəл кылмауларын) судка кадəр тəртиптə шикаять бирергə 
хокуклы. 

Мөрəҗəгать итүче шикаять белəн, шул исəптəн 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 районы 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 районының Акбүре авыл җирлеге 
норматив хокукый актлары белəн каралган документларны кабул итүдəн баш тарту; 



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

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмə муниципаль районы 
Акбүре авыл җирлеге норматив хокукый актларында каралмаган түлəү муниципаль хезмəт 
күрсəткəндə мөрəҗəгать итүчедəн тоткарлау; 

7) муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəсендə бирелгəн документларда башкарма 
комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яисə мондый 
төзəтүлəрнең билгелəнгəн срогын бозу; 

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

9) федераль законнар һəм алар нигезендə кабул ителгəн Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары 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, 
муниципаль хезмəткəрнең, муниципаль хезмəт күрсəтүче органның вазыйфаи затының 
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://www.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 опечаткалар һəм хаталарны төзəтүдə яисə билгелəнгəн 
срокны бозу очрагында - теркəлгəн көннəн соң биш эш көне эчендə карап тикшерелергə 
тиеш. 

5.4. Шикаятьтə түбəндəге мəгълүматны карап торырга тиеш: 
1) хезмəт күрсəтүче органның яисə муниципаль хезмəткəрнең, шикаять белдерелə 

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

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

3) муниципаль хезмəт күрсəтүче органның шикаять белдерелə торган карарлары һəм 
гамəллəре (гамəл кылмау), муниципаль хезмəт күрсəтүче органның вазыйфаи заты яисə 
муниципаль хезмəткəр турында мəгълүматлар; 

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

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



5.6. Шикаять аның муниципаль хезмəт алучысы тарафыннан имзалана. 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 мөһер һəм хаталарны 

төзəтү, мөрəҗəгать итүчегə Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белəн каралмаган 

акчаларны кире кайтару рəвешендə дə; 

2) шикаятьне канəгатьлəндерүдəн баш тарта.  

Əлеге пунктта күрсəтелгəн карар кабул ителгəн көннəн соң килүче 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 мөрəҗəгать итүчегə җавапта канəгатьлəнергə тиеш түгел дип танылган 

очракта, кабул ителгəн карарның сəбəплəре турында дəлиллəнгəн аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгəн карарка шикаять бирү тəртибе турында мəгълүмат бирелə. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАСЫЯТЬЛƏРНЕ РАС

ГАМƏ

 

Е РАСЛАУ БУЕНЧА МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМ

ƏЛЛƏР ЭЗЛЕКЛЕЛЕГЕ БЛОК-СХЕМАСЫ

ЗМƏТ КҮРСƏТҮ БУЕНЧА 
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БЛОК-СХЕМАСЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГАМƏЛЛƏР 

 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ КҮРСƏТҮ БУЕНЧА 

ЫШАНЫЧНАМƏЛƏР ТАНЫКЛЫГЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК-СХЕМАСЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГАМƏЛЛƏР 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ КҮРСƏТҮ БУЕНЧА 

 

МИРАС МӨЛКƏТЕН САКЛАУ БУЕНЧА ҺƏМ КИРƏК БУЛГАН ОЧРАКТА ИДАРƏ ИТҮ 

БУЕНЧА ЧАРАЛАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК-СХЕМАСЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГАМƏЛЛƏР 

 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ БАШКАРУ БУЕНЧА ТУГРЫЛЫК КҮЧЕРМƏЛƏРЕ 

ДОКУМЕНТЛАР ҺƏМ ВЫПИСКАЛАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль  

районы Əдəмсə  авыл җирлеге башлыгы 

____________________________________ 

_______________________________ 

 

 

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:_________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________   ________________________     ___________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кушымта  

(белешмə) 

 

 

Муниципаль хезмəт күрсəтү өчен җаваплы һəм аның үтəлешен контрольдə тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары 

 

Яңа Чишмə муниципаль районы Əдəмсə  авыл җирлеге башкарма комитеты 

 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Əдəмсə  авыл җирлеге 

башлыгы 

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

Əдəмсə  авыл җирлеге 

башкарма комитеты сəркатибе 

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

 

 

Яңа Чишмə муниципаль районы Əдəмсə  авыл җирлеге Советы 

 

 

Вазифа Телефон Электрон адрес 
Əдəмсə  авыл җирлеге 
башлыгы 

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

 


