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Балигъ булган эшкә яраксыз зат мәнфәгатьләрендә опекунга
торакны хосусыйлаштыру мәсьәләсе буенча дәүләт
хезмәте күрсәтү административ регламентына
үзгәрешләр кертү турында
“Опека һәм попечительлек турында”, 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы
Федераль закон (ред. 03.08.2018), “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында” Федераль законга дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү күпфункцияле
үзәкләрендә, гариза бирүче тарафыннан бер генә гариза бирелеп, берничә дәүләт
(муниципаль) хезмәтне күрсәтү мөмкинлеген беркетү өлешендә үзгәрешләр кертү
турында”, 2017 елның 29 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль закон, “Дәүләт һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүләрне оештыру турында”гы Федераль законга дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр алганда гражданнарның өстәмә гарантияләрен билгеләү өлешендә
үзгәрешләр кертү турында”, 2018 елның 19 июлендәге 204-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендә, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма комитеты,
КАРАР ИТТЕ:
1. Биектау муниципаль районы башкарма комитетының 2018 елның 27 июнендәге
1386 номерлы карары белән расланган “Балигъ булган эшкә яраксыз зат
мәнфәгатьләрендә опекунга торакны хосусыйлаштыру мәсьәләсе буенча дәүләт хезмәте
күрсәтү административ регламентына” түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) 2.4 пунктының 2 баганасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Рөхсәт (рөхсәт бирүдән баш тарту) әлеге Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән
гариза һәм документларны биргән датадан 15 көн дәвамында тормышка ашырыла.»;
2) 5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
дәүләт хезмәте күрсәтүче яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче орган вазыйфаи затының,
яисә дәүләт яки муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең, шулай ук дәүләт хезмәте күрсәтү буенча функцияләрне тормышка
ашыручы оешмаларның яки аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) гариза бирүченең судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
предметы.
5.1. Дәүләт хезмәтен алучылар дәүләт хезмәтен тәкъдим итүдә катнашучы опека һәм
попечительлек органы хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) судка кадәр шикаять белән Башкарма комитетка, Башкарма комитет
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) муниципаль
берәмлек Советына шикаять белән мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять закон белән билгеләнгән тәртиптә шикаять
ителә.
5.2. Гариза бирүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да мөрәҗәгать

итә ала:
1) 210-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән сорату, дәүләт хезмәте
күрсәтү турында соратуның теркәү срогын бозу;
2) дәүләт хезмәте күрсәтү турында сорату теркәүнең срогын бозу. Күрсәтелгән
очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә
билгеле дәүләт яки муниципаль хезмәтне тулы итеп, 2010 ел, 27 нче июль 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә күрсәтү
буенча функция йөкләнгән очракта гына мөмкин;
3) гариза бирүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерацисе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларында каралмаган өстәмә документлар яки мәгълүмат яисә эшчәнлек таләп
итү;
4) гариза бирүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда күздә тотылган документларны кабул итүне кире кагу;
5) федераль законнар, федераль законнар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка төр норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка төр норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актларында
кире кагу өчен җирлек булмаган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту.
Күрсәтелгән очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә
билгеле муниципаль хезмәтне тулы итеп 2010 ел, 27 нче июль 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә күрсәтү буенча функция
йөкләнгән очракта гына мөмкин;
6) гариза бирүчедән дәүләт хезмәте күрсәткән очракта Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль
хокукый актларында каралмаган түләү таләп итү;
7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның
вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясы 1 бүлегендә күздә тотылган оешмаларның, яки
аларның хезмәткәрләренең муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә документларда алар
җибәргән хәреф хаталарын һәм хаталарны төзәтүдән баш тарту, яисә андый
төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозган очракта. Күрсәтелгән очракта гариза бирүче
тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелгән күпфункцияле
үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.3 бүлегендә билгеләнгән
тәртиптә тиешле дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү тулы күләмдә һәм тәртиптә
булган очракта гына мөмкин;
8) дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирүнең срогын һәм
тәртибен бозу;
9) дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору, әгәр дә федераль законнар, алар
нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка төр норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы законнары һәм башка төр норматив хокукый актлары,
муниципаль хокукый актларында моның өчен нигез булмаса. Күрсәтелгән очракта гариза
бирүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять
белдерү карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелгән
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.3 бүлегендә

билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт хезмәтләре күрсәтү тулы күләмдә һәм тәртиптә
булган очракта гына мөмкин;
10) дәүләт хезмәте күрсәткәндә гариза бирүчедән беренче тапкыр дәүләт хезмәте
күрсәткән вакытта кирәкле булган документларны кире какканда аларның юклыгы һәм
(яки) тулы булмаганлыгы күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматларны таләп итү,
яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясы 1 бүлеге 4 пунктында каралган
очраклардан кала муниципаль хезмәтне күрсәтү. Күрсәтелгән очракта гариза бирүче
тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелгән күпфункцияле
үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.3 бүлегендә билгеләнгән
тәртиптә тиешле дәүләт хезмәте күрсәтү тулы күләмдә һәм тәртиптә булган очракта гына
мөмкин.
5.3. Дәүләт хезмәтен алучы шикаятьне нигезләү һәм карау өчен кирәкле
документларны һәм мәгълүматларны алырга хокуклы.
5.4. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә яки электрон формада җибәрелә.
Шикаять почта, күпфункцияле үзәк, “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникацияләр
челтәре, Биектау муниципаль районы рәсми сайты (http://vysokaya-gora.tatarstan.ru),
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы, Бердәм дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы, шулай ук гариза бирүчене шәхсән кабул
иткәндә кабул ителергә мөмкин. Күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять
белдерү почта, “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникацияләр челтәре, күпфункцияле
үзәкнең рәсми сайты, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
порталы, Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы (функцияләр), шулай ук
гариза бирүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясы “г” бүлегендә каралган оешмалар һәм шулай ук аларның
хезмәткәрләре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерү
почта, “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникацияләр челтәре, әлеге оешмаларның рәсми
сайтлары, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы, Бердәм
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы (функцияләр), шулай ук гариза бирүчене
шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин.
5.5. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгән көннән башлап, унбиш эш көне дәвамында.
Дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының
кире кагуын шикаять иткән очракта, күпфункцияле үзәк, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясы 1 бүлегендә каралган оешмалар гариза бирүчедән документларны
кабул итүдән баш тарткан яисә җибәрелгән ялгышларны һәм хәреф-хаталарын төзәтүдә
яки әлеге төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозган вакытта - аны теркәгән көннән
башлап, биш эш көне дәвамында.
5.6. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелүче
дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәте күрсәтү органы, дәүләт хезмәте
күрсәтү яки муниципаль хезмәт күрсәтү органы вазыйфаи затының, яисә дәүләт яки
муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның җитәкчесе һәм (яки)
хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 бүлегендә каралган
оешмалар, аларның җитәкчеләренең һәм (яки) аларның хезмәткәрләренең исемнәре;
2) гариза бирүчегә җавап бирү өчен фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (соңгысы
булган очракта), гариза бирүченең яшәү урыны турында белешмә – физик затның яисә
исеме, гариза бирүче юридик затның урнашкан урыны турында белешмә, хәбәрләшү өчен
телефон номеры, электрон почта адресы (адреслары) (ахыргысы булган очракта) һәм
почта адресы;
3) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелүче

дәүләт хезмәте күрсәтү органы, дәүләт хезмәте күрсәтү органы вазыйфаи заты, яисә
дәүләт яки муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1 бүлегендә каралган
оешмалар, аларның хезмәткәрләре турында мәгълүматлар;
4) дәүләт хезмәте күрсәтү органы, дәүләт хезмәте күрсәтү органы вазыйфаи заты,
яисә дәүләт яки муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1 бүлегендә каралган
оешмалар, аларның хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) дәлилләре белән гариза бирүче килешмәү нигезендә.
5.7. Гариза бирүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы
документлар, яисә аларның күчермәләрен тәкъдим ителә ала (булган очракта).
5.8. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча, түбәндәге карарларның берсе кабул ителә:
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны кире кагу
формасында, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән гаризаны кертү вакытында
җибәрелгән хәреф хаталарын һәм хаталарны төзәтү буенча төзәтмәләрне, гариза
бирүчегә акчалата чараларны кире кайтару, ләкин акча алу Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль
хокукый актлар нигезендә каралмаган;
2) шикаять канәгатьләндерелүдән баш тартыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгәннең икенче көннән үк соңга калмыйча,
гариза бирүчегә язма рәвештә, теләге булган очракта электрон рәвештә шикаятьне карау
нәтиҗәләре күрсәтелгән дәлилләнгән җавап хаты җибәрелә.
5.9. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта гариза бирүчегә
җибәрелә торган җавапта дәүләт хезмәте күрсәтү вакытында ачыкланган кагыйдә бозулар
кичекмәстән юкка чыгару өчен дәүләт хезмәте күрсәтү органының, күпфункцияле үзәкнең,
яки 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1 бүлегендә каралган оешмаларның
эшчәнлекләре турында мәгълүмат бирелә, шулай ук гариза бирүчедән китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм киләчәктә дәүләт хезмәте алу максатларында
гариза бирүче эшләргә тиешле эшчәнлек турында мәгълүмат күрсәтелә.
5.10. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, кабул ителгән
карарның сәбәпләрен аңлатып нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарны
шикаять итү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
5.11. Карарны кабул итү барышында яки шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозулар яки вазыйфаи зат тарафыннан хокук бозу очраклары булу
мөмкинлеге ачыкланса, шикаятьятләрне карау буенча вәкаләтләргә ия булган хезмәткәр
барлык материалларны прокуратура органнарына җибәрелә.».
2. Әлеге карарны Биектау муниципаль районы рәсми сайтында Интернет челтәрендә
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru веб-адресы буенча һәм Татарстан Республикасы хокукый
мәгълүмат рәсми порталында: http://pravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы белән бастырып
чыгарырга (халыкка җиткерергә).
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль районы
башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Сабирҗанов Р.Р.ка йөкләргә.
Биектау муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе
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