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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында " 2018 елның 
27 декабрендәге 4556 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында.

Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең  «Төзелешкә  һәм  файдалануга
тапшыруга  рөхсәт  бирү  өчен  кирәкле  документларны  электрон  формада
җибәрү турында» 2017 елның 4 июлендәге 788 номерлы карарын, Татарстан
Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Төзелешкә  рөхсәт  бирү  һәм
файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү өчен кирәкле документларны электрон
формада җибәрү турында " 2017 ел, 27 сентябрь, 729 нчы карары», «Бердәм
гариза бирү юлы белән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында  «Федераль  законга  үзгәрешләр  кертү  хакында  "  2017  елның  29
декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль законы нигезендә карар бирәм:

 1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының «төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге
4556 номерлы карарына кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә. 

2.  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитетының
мәгълүматлаштыру  һәм  мәгълүматны  яклау  бүлегенә  өч  эш  көне  эчендә
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  рәсми  сайтында
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә төзелешкә рөхсәт бирү
буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  административ  регламентына
үзгәрешләр кертүне тәэмин итәргә. 

3.  Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  район  Башкарма
комитеты җитәкчесе урынбасары Р.Р. Хисаметдиновка йөкләргә. 

Җитәкче                                                                                          М. В. Фадеев



Лаеш муниципаль районы 
Башкарма комитетының 

2019 елның 14 августындагы 
2177 номерлы карарына Кушымта

Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитетының
«Төзелешкә  рөхсәт  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  административ
регламентын  раслау  турында  "  2018  елның  27  декабрендәге  4556  номерлы
карарына үзгәрешләр

1. I бүлеккә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
1.1. 1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
 «1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү нигезендә гамәлгә ашырыла: 
Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексының 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ

(алга таба - РФ ШрК) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 03.01.2005, № 1
(1 өлеш), 16 ст.);

 Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (алга таба -
ЗК РФ) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.); 

«Россия Федерациясендә  архитектура  эшчәнлеге  турында» 1995 елның 17
ноябрендәге  169-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  (алга  таба  -  169-ФЗ  номерлы
Федераль  закон)  (Россия  Федерациясе  законнары  җыелышы,  20.11.1995,  №  47,
4473); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба -
131-ФЗ  номерлы  Федераль  закон)  (Россия  Федерациясе  законнары  җыелышы,
06.10.2003, № 40, 3822 ст.); 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010
№ 210-ФЗ Федераль закон (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.); 

«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 номерлы
Указы (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 07.05.2012, №19, 2338 ст.); 

Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең  «Дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләрне
электрон формада күрсәтүгә таләпләр турында» 2016 елның 26 мартындагы 236
номерлы 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  номерлы  карары  (Россия  Федерациясе
законнары җыелышы, 10.07.2017, №28, 4162 ст.); 

Россия Төзелеш Министрлыгының 19.02.2015 № 117/пр боерыгы "төзелешкә
рөхсәт формасын һәм объектны файдалануга  тапшыруга рөхсәт  рәвешен раслау
турында» (хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru
"Сөембикә", 2015, март); 



«Татарстан  Республикасында  җирле  үзидарә  турында»  2004  елның  28
июлендәге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба -  45-ЗРТ
номерлы ТР Законы) (Республика Татарстан, № 155-156, 03.08.2004); 

Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  2017  елның  27
сентябрендәге  729  номерлы  карары  белән  (Россия  Федерациясе  законнары
җыелышы, 20.10.2017, №728, 4162 ст.); 

2018 елның 26 июнендә кабул ителгән 35 номерлы Лаеш муниципаль район
Советы  карары  (алга  таба-Устав)  белән  кабул  ителгән  Татарстан  Республикасы
Лаеш муниципаль районы Уставы); 

Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты, 2018 елның 26 июнендәге
35-РС номерлы карары (алга таба – ИК турындагы Нигезләмә) нигезендә.»; 
1.2. 1.5 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә: «Әлеге Регламентта муниципаль
хезмәт  күрсәтү турында гариза (алга таба -  гариза)  астында муниципаль хезмәт
күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 2
ст. 2 п.). 

Гариза  әлеге  Регламентка  карата  №  1  кушымта  нигезендә  үрнәк  буенча
тутырыла.  Төзелешкә  рөхсәт,  мондый  рөхсәт  төзелешнең,  реконструкцияләүнең
аерым этапларына бирелгән очраклардан тыш, Капиталь төзелеш объектын төзүне
оештыру  проектында  каралган  бөтен  вакытка  бирелә.  Шәхси  торак  төзелешенә
рөхсәт ун елга бирелә.

Төзелешкә рөхсәт бирү очракта таләп ителми: 
1)  физик  затка  эшкуарлык  эшчәнлеген  гамәлгә  ашыруга  бәйле  булмаган

максатлар  өчен  бирелгән  җир  кишәрлегендә  гараж  төзү  яисә  бакчачылык,  дача
хуҗалыгы алып бару өчен бирелгән җир кишәрлегендә гараж төзү.;

 2)  капиталь  төзелеш  объектлары  (киосклар,  навеслар  һәм  башкалар)
булмаган объектларны төзү, реконструкцияләү;); 

3) җир кишәрлегендә ярдәмче файдалану корылмаларын һәм корылмаларны
төзү.;

 4)  Капиталь  төзелеш  объектларының  һәм  (яки)  аларның  өлешләренең
үзгәрешләре, әгәр мондый үзгәрешләр шәһәр төзелеше Регламентында билгеләнгән
рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан артмаса
һәм аларның ышанычлылыгының конструктив һәм башка характеристикаларына
кагылмаса  һәм  рөхсәт  ителгән  төзелешнең,  реконструкциянең  чик
параметрларыннан артмаса; 

5) капиталь төзелеш объектларын капиталь ремонтлау;
 6) башка очракларда, әгәр дә РФ ШрК, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында

Россия Федерациясе субъектлары законнары нигезендә төзелешкә рөхсәт алу таләп
ителми. 

Төзелеш өчен рөхсәтнең гамәлдә булу срогы Башкарма комитет тарафыннан
төзүче  гаризасы  буенча,  мондый  рөхсәтнең  гамәлдә  булу  вакыты  чыкканчы,
кимендә алтмыш көн алдан бирелгән гариза буенча озайтылырга мөмкин. 

Төзелешкә  рөхсәтнең  гамәлдә  булу  вакытын  озайтуда,  капиталь  төзелеш
объектын  төзү,  реконструкцияләү  мондый  гариза  бирү  вакыты  чыкканчы
башланмаган очракта, баш тарта. 

Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
 - мөрәҗәгать итүче-физик яисә юридик затлар (дәүләт органнарыннан һәм

аларның  территориаль  органнарыннан,  бюджеттан  тыш  дәүләт  фондлары



органнарыннан  һәм  аларның  территориаль  органнарыннан,  җирле  үзидарә
органнарыннан  тыш)  йә  аларның  вәкаләтле  вәкилләре,  муниципаль  хезмәт
күрсәтүне телдән, язма яки электрон формада сорап, идарәгә мөрәҗәгать иткән; 

-  төзүче-үзенә  караган  җир  кишәрлегендә  капиталь  төзелеш  объектларын
төзүне,  үзгәртеп  коруны,  капиталь  ремонтлауны,  шулай  ук  инженерлык
эзләнүләрен  башкаруны,  әлеге  объектларны  төзү,  реконструкцияләү,  капиталь
ремонтлау  өчен  проект  документларын  әзерләүне  гамәлгә  ашыручы  физик  яки
юридик зат.

 - техник заказчы - профессиональ нигездә эш итүче физик зат яисә төзүче
тарафыннан вәкаләт бирелгән һәм төзүче исеменнән инженерлык эзләнүләрен үтәү
турында, проект документларын әзерләү турында, Капиталь төзелеш объектларын
төзү,  реконструкцияләү,  капиталь  ремонтлау  турында  шартнамәләр  төзи  торган
юридик  зат  күрсәтелгән  эш  төрләрен  үтәү  өчен  биремнәр  әзерли,  инженерлык
эзләнүләрен  башкаручы һәм  (яки)  проект  документларын әзерләүне,  төзелешне,
реконструкцияләүне,  капиталь  төзелеш  объектларын  капиталь  ремонтлауны
гамәлгә  ашыручы  затларга  материаллар  һәм  документлар  тапшыра.,  әлеге  төр
эшләрне  башкару  өчен  кирәкле  булган  документларны  раслыйлар,  проект
документациясен раслыйлар, капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга
рөхсәт  алу  өчен  кирәкле  документларны  имзалыйлар,  әлеге  кодекста  каралган
башка функцияләрне гамәлгә ашыралар. Төзүче техник заказчының функцияләрен
мөстәкыйль башкарырга хокуклы; 

ЕСИА-идентификацияләү  һәм  аутентификацияләүнең  бердәм  системасы;
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза - запрос (210-ФЗ номерлы Федераль
законның  2  статьясындагы  2  пункты).  Төзелешкә  рөхсәт,  мондый  рөхсәт
төзелешнең, реконструкцияләүнең аерым этапларына бирелгән очраклардан тыш,
Капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проектында каралган бөтен вакытка
бирелә. Шәхси торак төзелешенә рөхсәт ун елга бирелә. 

Төзелешкә рөхсәт бирү очракта таләп ителми: 
1)  физик  затка  эшкуарлык  эшчәнлеген  гамәлгә  ашыруга  бәйле  булмаган

максатлар  өчен  бирелгән  җир  кишәрлегендә  гараж  төзү  яисә  бакчачылык,  дача
хуҗалыгы алып бару өчен бирелгән җир кишәрлегендә гараж төзү.; 

2)  капиталь  төзелеш  объектлары  (киосклар,  навеслар  һәм  башкалар)
булмаган объектларны төзү, реконструкцияләү;); 

3) җир кишәрлегендә ярдәмче файдалану корылмаларын һәм корылмаларны
төзү.;

 4)  Капиталь  төзелеш  объектларының  һәм  (яки)  аларның  өлешләренең
үзгәрешләре, әгәр мондый үзгәрешләр шәһәр төзелеше Регламентында билгеләнгән
рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан артмаса
һәм аларның ышанычлылыгының конструктив һәм башка характеристикаларына
кагылмаса  һәм  рөхсәт  ителгән  төзелешнең,  реконструкциянең  чик
параметрларыннан артмаса; 

4.1) капиталь төзелеш объектларын капиталь ремонтлау;
 5)  башка  очракларда,  әгәр  шәһәр  төзелеше  кодексы,  шәһәр  төзелеше

эшчәнлеге  турында  Россия  Федерациясе  субъектлары  законнары  нигезендә
төзелешкә рөхсәт алу таләп ителми икән.

 Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу срогы төзүче гаризасы буенча, мондый
рөхсәтнең гамәлдә  булу  срогы чыкканчы,  кимендә  алтмыш көн  алдан  бирелгән
булырга мөмкин. Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайтуда, капиталь



төзелеш объектын төзү, реконструкцияләү мондый гариза бирү вакыты чыкканчы
башланмаган  очракта,  баш  тарта.  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтү
күпфункцияле  үзәгенең  читтән  торып  эш  урыны  –  Татарстан  Республикасы
Икътисад  министрлыгы  «дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында " 2012
елның 22 декабрендәге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән
расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре
эшчәнлеген  оештыру  Кагыйдәләренең  34  пункты  нигезендә  Татарстан
Республикасы муниципаль районының шәһәр яки авыл җирлегендә төзелгән дәүләт
һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең  күпфункцияле  үзәгенең  территориаль
аерымланган  структур  бүлекчәсе  (офисы)  »;  техник  хата-муниципаль  хезмәт
күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм документка кертелгән белешмәләргә
(муниципаль хезмәт  күрсәтү  нәтиҗәсенә)  туры килмәүгә  китергән хата  (описка,
опечатка, грамматик яки арифметик хата яисә шундый хата). 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба -
гариза)  астында  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  турындагы  сорау  аңлашыла
(27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст.2 п.).  Гариза стандарт бланкта
тутырыла (№1 кушымта).».

2. II бүлеккә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
 2.1. 2.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәсенең тасвирламасы

1.  Капиталь  төзелеш  объектларын  төзүгә,
реконструкцияләүгә рөхсәт. 
2.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтүдән  баш  тарту
турында хат Татарстан Республикасы дәүләт һәм
муниципаль  хезмәтләр  Порталы  аша  гариза
биргәндә  uslugi.tatarstan.ru  муниципаль
хезмәтнең нәтиҗәсе электрон формада бирелә.

2.2. 2.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

2.5 муниципаль хезмәт 
күрсәтүләр, шулай ук 
муниципаль хезмәт күрсәтүләр 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри 
булган хезмәтләр күрсәтү өчен 
законнар һәм башка норматив 
хокукый актлар 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  таныклаучы
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  законнарында,
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
гамәлгә  ашырганда  (булганда)  төзелгән  дәүләт
(муниципаль)  заказчысы  вәкаләтләрен  (булган
очракта)  яки  аның  скан-күчермәсе  (электрон
рәвешне  тутырганда)  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,  гавами  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 яки аның скан-күчермәләрен сүтү яки
сүтү  эшләрен  оештыру  проекты  (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
сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, спорт һәм
социаль-көнкүреш  билгеләнешендәге
объектларга,  транспорт,  сәүдә,  җәмәгать
туклануы  объектларына,  эш,);  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 пунктчасында 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  яки  аларның  скан-
күчермәләренә  кагылса  (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  үзгәрмәгән  яисә  аларның
скан-күчермәләре  (электрон  форманы
тутырганда)  таләп  ителми.  Индивидуаль  торак
төзелеше  объектын  төзү,  үзгәртеп  кору
максатларында төзүче тарафыннан күрсәтелә: 
1) гариза; 
2)  мөрәҗәгать  итүченең  шәхесен  таныклаучы
документ; 
3)  мөрәҗәгать  итүче  вәкиленең  вәкаләтләрен
раслый торган документ; 
4)  җир  кишәрлегенә  хокук  билгеләүче
документлар,  әгәр  аның  хокукы  күчемсез
милекнең Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән
булса;
 5)  индивидуаль  торак  төзелеше  объектын
урнаштыру  урынын  билгеләп,  җир  кишәрлеген
планлаштыру схемасы; 
6)  индивидуаль  торак  төзелеше  объектының
тышкы кыяфәте  тасвирламасы (,  РФ ШрК 10.2
өлешендә каралган очрактан тыш, федераль яки
региональ  әһәмияттәге  тарихи  җирлек
территориясе  чикләрендә  индивидуаль  торак



төзелеше  объектының  тышкы  кыяфәте
планлаштырыла.  Капиталь  төзелеш  объектын
төзүне  яки  үзгәртеп  коруны  планлаштырган
очракта,  төзелешкә  рөхсәт  бирү  турындагы
гаризада  мондый  типлаштырылган  архитектура
карары күрсәтелә. Бу очракта объектның тышкы
кыяфәте  кушымта  таләп  ителми).  Капиталь
төзелеш  объектын  төзүгә,  реконструкцияләүгә
Рөхсәтнамәгә  үзгәрешләр  кертелгән  очракта
төзүче тарафыннан бирелә: 
1) әлеге Регламентка гариза (2 нче кушымта); 
2)  мөрәҗәгать  итүченең  шәхесен  таныклаучы
документ; 
3)  мөрәҗәгать  итүче  вәкиленең  вәкаләтләрен
раслый торган документ; 
4)  документ-капиталь төзелеш объектын төзүгә,
реконструкцияләүгә  рөхсәткә  үзгәрешләр
кертүне  нигезли.  Документта  техник  хаталар
ачыкланган очракта-муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсендә: 
1) әлеге Регламентка гариза (3 нче кушымта); 
2)  мөрәҗәгать  итүченең  шәхесен  таныклаучы
документ; 
3)  мөрәҗәгать  итүче  вәкиленең  вәкаләтләрен
раслый торган  документ;  4)  документ  -  техник
хатасын  үз  эченә  алган  муниципаль  хезмәт
күрсәтү  нәтиҗәсе.  Мөрәҗәгать  итүчегә  җир
кишәрлекләренә хокуклар, җир кишәрлеген төзү
турында  җир  асты  байлыкларыннан  файдалану
хокукына  күчкән  очракта,  мөрәҗәгать  итүчегә
реквизитлар күрсәтеп, гариза (әлеге Регламентка
4 нче кушымта) бирә: 
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)  РФ
ШрК  51  статьясының  21.9  өлешендә  каралган
очракта  җир  асты  байлыкларыннан  файдалану



хокукын  бирү  һәм  җир  асты  байлыкларыннан
файдалану  хокукына  лицензияне  яңадан
рәсмиләштерү турында карар

2.3. 2.8 пунктны түбәндәге эчтәлекле 5 пунктчасы белән өстәргә: 
"5) 63-ФЗ номерлы һәм 210-ФЗ номерлы Федераль законнар таләпләренә туры

китереп,  гади  электрон  имза  белән  имзаланмаган  (расланмаган)  гариза  һәм
документлар  (документлар  күчермәләре)  тапшыру  (гаризаны  электрон  формада
тапшырганда).)»;

2.15. Муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин 
булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре

Муниципаль  хезмәт
күрсәтүнең  һәркем  өчен  мөмкин
булуы һәм сыйфаты күрсәткечләре
булып  тора:  1)  документларны
кабул  итү  һәм  карау  срокларын
үтәү;  2)  муниципаль  хезмәт
нәтиҗәсен  алу  вакытын  үтәү;  3)
Башкарма комитетның муниципаль
хезмәткәрләре  тарафыннан
башкарылган  әлеге  регламентны
бозуга  прецедентлар  (нигезләнгән
шикаятьләр) булу; 

4) муниципаль хезмәт турында
консультация  алу,  Муниципаль
хезмәт  күрсәтү  турында  гариза
бирү, КФҮ аша муниципаль хезмәт
күрсәтүләрдән  нәтиҗә  алу
мөмкинлеге; 

5)  мәгълүмат  стендларында,
мәгълүмат  ресурсларында
муниципаль  хезмәт  күрсәтү
ысуллары,  тәртибе  һәм  сроклары
турында  тулы  мәгълүмат  булу
(http://laishevo.tatarstan.ru.)  "
Интернет»  челтәрендә,  дәүләт  һәм
муниципаль  хезмәтләрнең  бердәм
порталында; 

6)  Татарстан  Республикасы
дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр
порталындагы  шәхси  кабинет  аша
гариза  бирү,  муниципаль  хезмәт
күрсәтүнең  барышы  турында
мәгълүмат алу, Муниципаль хезмәт
күрсәтү  нәтиҗәсен  электрон
рәвештә  алу  мөмкинлеге.
uslugi.tatarstan.ru;

 7)  Башкарма  комитет  яисә



күпфункцияле  үзәк
хезмәткәрләренә  кабул  итүгә
Татарстан Республикасы дәүләт һәм
муниципаль  хезмәтләр  Порталы
аша  язылырга  мөмкин
uslugi.tatarstan.ru  (техник
мөмкинлек булганда)

2.3. 2.16 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:



2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмәт 
күрсәтү үзенчәлекләре

Муниципаль хезмәт күрсәтүне 
электрон формада алу тәртибе 
турында консультацияне шәһәрнең 
Интернет-кабул итү бүлмәсе, 
шәһәрнең рәсми сайты яки Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр Порталы аша алырга 
мөмкин uslugi.tatarstan.ru. 

Әгәр законда муниципаль хезмәт
күрсәтү турында электрон формада 
гариза бирү каралган булса, гариза 
Татарстан Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр Порталы аша 
бирелә uslugi.tatarstan.ru яки дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләрнең 
(функцияләрнең) Бердәм порталы 
(http://www.gosuslugi.ru/). 

Муниципаль хезмәт түбәндәге 
очракларда 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, РФ ШрК 49 статьясындагы
6 өлешендә каралган очракларда 
Проект документларына дәүләт 
экологик экспертизасының уңай 
бәяләмәсе электрон формада 
(расланган электрон-санлы имза 
белән) тапшырылса, ); - әгәр капиталь 
төзелеш объектының проект 
документлары һәм (яки) мондый 

http://www.gosuslugi.ru/


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.

2. III бүлеккә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 3.1 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:



«3.1.  Муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә  хәрәкәт  тәртибен  тасвирлау  3.1.1.
Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 3.1.1.1 гариза
кәгазь чыганак формасында шәхсән тапшырганда: 

1) мөрәҗәгать итүченең консультациясе; 
2) гариза кабул итү һәм теркәү; 
3)  муниципаль  хезмәт  күрсәтүдә  катнашучы  органнарга  ведомствоара

мөрәҗәгатьләрне Формалаштыру һәм җибәрү.; 
4) муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен әзерләү; 
5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
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.»;  3.2.  3.3  пунктны  түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:

 «3.3.1. Гариза бирүче гариза бирә ала: 
1)  шәхсән яисә ышанычлы зат  яисә  КФҮ аша,  КФҮнең ерактан торып эш

урыны аша муниципаль хезмәт күрсәтү турында язмача гариза бирелә һәм әлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендә документларны бүлеккә тапшыра.

 2) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша
электрон формада uslugi.tatarstan.ru. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон
формада  гариза  бүлеккә  Татарстан  Республикасы  дәүләт  һәм  муниципаль
хезмәтләр  Порталы  аша  Интернет-кабул  итү  бүлмәсе  аша  җибәрелергә  мөмкин
uslugi.tatarstan.ru.  электрон  формада  алынган  гаризаны  теркәү  билгеләнгән
тәртиптә башкарыла.»;

5.2.  V бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
5.3.  «5.  Мөрәҗәгать итүче тарафыннан Башкарма комитет,  аның вазыйфаи

заты,  КФҮ  хезмәткәре,  КФҮ  хезмәткәре  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе, һәм шулай
ук,  №210-ФЗ  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган
оешмаларга яисә аларның хезмәткәрләренә карата 

5.4.  Муниципаль  хезмәт  алучылар  Башкарма  комитетка  яки  муниципаль
берәмлек советына муниципаль хезмәт  күрсәтүдә  катнашучы Башкарма комитет
хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять
бирергә  хокуклы.  Мөрәҗәгать  итүче  башкарма  комитетның,  аның  вазыйфаи
затының яисә муниципаль хезмәткәрнең, КФҮнең, КФҮ хезмәткәренең, шулай ук
210-ФЗ  номерлы  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган
оешмаларның  яисә  аларның  хезмәткәрләренең  карарларына  һәм  гамәлләренә
(гамәл  кылмавына)  шикаять  белән  мөрәҗәгать  итә  ала,  шул  исәптән  түбәндәге
очракларда да: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү, комплекслы соратып алу турындагы таләпне
теркәү срогын бозу;;



 2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Бу очракта КФҮ хезмәткәре,
мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  КФҮнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына)  карата  судка  кадәр  (судтан  тыш)  шикаять  бирү,  карарларына  һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә,
тиешле  дәүләт  яисә  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтү  буенча  функция  210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә
тулы күләмдә йөкләнгән очракта, мөмкин; 

3)  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  өчен  мөрәҗәгать  итүченең  Россия
Федерациясе,  Татарстан  Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районының  норматив
хокукый актларында каралмаган документларыннан таләбе;

 4)  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  өчен  Россия  Федерациясе,  Татарстан
Республикасы, Лаеш муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны кабул итүдән баш тарту, мөрәҗәгать итүчедә; 

5)  федераль  законнарда  һәм  алар  нигезендә  кабул  ителгән  Россия
Федерациясенең,  Татарстан  Республикасының,  Лаеш  муниципаль  районының
башка  норматив  хокукый  актларында  баш  тарту  нигезләре  каралмаган  булса,
Муниципаль  хезмәт  күрсәтүдән  баш  тарту.  Бу  очракта  КФҮ  хезмәткәре,
мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  КФҮнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмавына)  карата  судка  кадәр  (судтан  тыш)  шикаять  бирү,  карарларына  һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә,
тиешле  дәүләт  яисә  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтү  буенча  функция  210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә
тулы күләмдә йөкләнгән очракта, мөмкин; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль районы
норматив  хокукый  актларында  каралмаган  муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә
мөрәҗәгать итүчедән таләп; 

7)  Башкарма  комитетның,  Башкарма  комитетның,  КФҮнең,  КФҮ
хезмәткәренең, оешмаларның, оешмаларның 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган  баш  тартуы  яисә  муниципаль  хезмәт
күрсәтү  нәтиҗәсендә  бирелгән  документларда  аларның  эзәрлекләүләрен  һәм
хаталарын төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән вакытын
бозу.  Бу  очракта  КФҮ  хезмәткәре,  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  КФҮнең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять  бирү,  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр
күрсәтү буенча функция 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән очракта, мөмкин; 

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,  Татарстан
Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда туктатып тору нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт
күрсәтүне  туктатып  тору.  Күрсәтелгән  очракта  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан
судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү КФҮ, КФҮ хезмәткәре гамәлләренә (гамәл
кылмавына)  шикаять  белдерелә  торган  күпфункцияле  үзәккә,  карарларына  һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр
күрсәтү  функциясе  210-ФЗ  номерлы  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулысынча йөкләнгән очракта мөмкин. 



5.2.  Муниципаль хезмәт  күрсәтүче  органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл  кылмавына)  шикаять  Лаеш  муниципаль  районының  рәсми  сайтыннан,
"Интернет"  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәреннән,  күпфункцияле  үзәк  аша
почта аша җибәрелергә мөмкин. http://laishevo.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы (<url>) www.uslugi.tatar.ru яисә дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) Бердәм порталы www.gosuslugi.ru
шулай ук гариза бирүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин.
Күп  функцияле  үзәкнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)
шикаятьне  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәре,  "Интернет"  мәгълүмат-
телекоммуникация  челтәрен,  күпфункцияле  үзәкнең  рәсми  сайтын,  Татарстан
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталын кулланып, почта аша
юллый ала (<url>). www.uslugi.tatar.ru яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең
(функцияләрнең)  Бердәм  порталы  www.gosuslugi.ru  шулай  ук  гариза  бирүченең
шәхси  кабул  итү  вакытында  кабул  ителергә  мөмкин.  27.07.2010  ел,  №  210-ФЗ
Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган  оешмаларның
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять, "Интернет" мәгълүмат-
телекоммуникация  челтәрен,  әлеге  оешмаларның  рәсми  сайтларын,  Татарстан
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталын кулланып, почта аша
җибәрелә ала (<url>). www.uslugi.tatar.ru яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең
(функцияләрнең)  Бердәм  порталы  www.gosuslugi.ru  шулай  ук  гариза  бирүченең
шәхси  кабул  итү  вакытында  кабул  ителергә  мөмкин.»  5.3.  Муниципаль  хезмәт
күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган  оешмадан  кергән
шикаять йә югары орган (булган очракта) теркәлгән көннән соң унбиш эш көне
эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күп функцияле үзәк,
оешмаларга  27.07.2010  ел,  №210-ФЗ  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1
өлешендә  каралган,  документларны  кабул  итүдә  мөрәҗәгать  итүчедән  йә
җибәрелгән  опечаткаларны  һәм  хаталарны  төзәтүдә  яисә  билгеләнгән  срок
бозылуга шикаять бирелгән очракта-ул теркәлгән көннән биш эш көне эчендә.

5.3. Шикаять тиеш карап торырга түбәндәге мәгълүмат: 1) муниципаль хезмәт
күрсәтүче органның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының яисә муниципаль
хезмәткәренең,  күпфункцияле  үзәкнең  җитәкчесе  һәм  (яки)  хезмәткәренең,
оешмаларның исеме, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган,  аларның җитәкчеләре  һәм (яисә)  хезмәткәрләре,  аларның җитәкчеләре
һәм  (яисә)  хезмәткәрләре,  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмауларына)
шикаять  белдерелә;  2)  мөрәҗәгать  итүченең  фамилиясе,  исеме,  атасының исеме
(соңгысы  -  булган  очракта),  яшәү  урыны  турында  белешмәләр  йә  мөрәҗәгать
итүченең -  физик затның исеме,  урнашу урыны турында белешмәләр,  шулай ук
элемтә  телефоны  номеры  (номеры),  электрон  почта  адресы  (адресы)  һәм
мөрәҗәгать итүчегә җавап бирелергә тиешле почта адресы (булган очракта) ;  3)
210-ФЗ  номерлы  Федераль  законның  1.1  өлешендә  каралган,  Башкарма
комитетның,  Башкарма  комитетның,  вазыйфаи  затның  яисә  муниципаль
хезмәткәрнең,  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренең,  күп  функцияле  үзәк
хезмәткәренең,  оешмаларның,  аларның  хезмәткәрләренең  шикаять  белдерелә
торган  карарлары  һәм  гамәлләре  турында  белешмәләр;  4)  мөрәҗәгать  итүче
башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының яисә муниципаль
хезмәткәрнең,  күпфункцияле  үзәкнең,  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренең,
оешмаларның,  210-ФЗ  номерлы  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1



өлешендә каралган карары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән килешмәгән
дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар
(булган  очракта)  яки  аларның  күчермәләре  тапшырылырга  мөмкин.  Бу  очракта
шикаятьтә аңа кушып бирелә торган документлар исемлеге китерелә. 

5.4. Шикаять мөрәҗәгать итүче яисә ул вәкаләтле зат тарафыннан имзалана. 
5.5. Шикаятьне карау срогы-аны теркәгән көннән соң унбиш эш көне эчендә.

Башкарма  комитет,  күпфункцияле  үзәк,  оешмалар  тарафыннан  210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган документлар кабул
итү яисә җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны төзәтүдә яисә билгеләнгән срок
бозылуга шикаять бирелгән очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә.

 5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул
ителә:  1)  шикаять канәгатьләндерелә,  шул исәптән кабул ителгән карарны юкка
чыгару,  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  нәтиҗәсендә  бирелгән  документларда
җибәрелгән  опечаткаларны  һәм  хаталарны  төзәтү,  мөрәҗәгать  итүчегә  Россия
Федерациясе  норматив  хокукый  актларында,  Татарстан  Республикасы норматив
хокукый  актларында,  Лаеш  муниципаль  районының  муниципаль  хокукый
актларында  алынуы  каралмаган  акчаларны  кире  кайтару  рәвешендәге  шикаять
канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. Әлеге Регламентта күрсәтелгән
карар кабул ителгән көннән соң килүче  көннән дә соңга калмыйча,  мөрәҗәгать
итүчегә  язма  рәвештә  һәм мөрәҗәгать  итүчеләр теләге  буенча  шикаятьне  карау
нәтиҗәләре турында мотивацияле җавап җибәрелә. 

5.7. Шикаять тулысынча яки өлешчә канәгатьләндерелгән очракта, Башкарма
комитет  җитәкчесе  ачыкланган  җитешсезлекләрне  бетерү  һәм  булдырмау
максатларында кабул ителергә тиешле чараларны билгели.

5.9. 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. 

5.10.  Шикаятьне  карау  барышында  яки  нәтиҗәләре  буенча  административ
хокук  бозу  яки  җинаять  составы  билгеләре  ачыкланган  очракта,  шикаятьләрне
карау  вәкаләте  бирелгән  вазыйфаи  зат,  хезмәткәр  гамәлдәге  материалларны
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә.»
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