
 

 
 

 

Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитетының  «Муниципаль 

берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ 

торган маршрутларда авыр йҿклҽр, зур 

габаритлы йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү» 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

административ регламентын раслау 

турында  

 

 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, «Та-

тарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дҽүлҽт 

хезмҽтлҽре күрсҽтүнең административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибен 

раслау турында һҽм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым ка-

рарларына үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2010 елның 2 ноябрендҽге 880 номерлы Татар-

стан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендҽ, Татарстан Республика-

сы Югары Ослан муниципаль районы Уставына таянып, Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын яңа редакциядҽ 

расларга: 

- Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча 

тулысынча яисҽ ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутлар буенча авыр йҿклҽр, зур габаритлы 

йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ 

регламенты (Кушымта №1); 

- «Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча 

тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутларда авыр йҿклҽр, зур габаритлы йҿклҽр 

ташуга рҿхсҽт бирү» турында муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең технологик схемасын 

Кушымта №2 нигезендҽ расларга. 
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   2. Ҽлеге карарны мҽгълүмат стендларында игълан итҽргҽ һҽм Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында 

урнаштырырга. 

  3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет җитҽкчесенең 

тҿзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, элемтҽ һҽм энергетика буенча беренче 

урынбасарына йҿклҽргҽ. 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесесе                             В.С. Тимиряев 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҽзерлҽде һҽм бастырды: 

Московкин А.А. 4 нҿсхҽдҽ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Татарстан Республикасы  
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Югары Ослан муниципаль районы 

(шҽһҽр округы) Башкарма комите-

тының  

«___» ______ 201_ ел № ____ 

 карарына   

Кушымта №1 

 

Муниципаль берәмлек чикләрендә җирле әһәмияттәге юллар буенча 

тулысынча яки өлешчә уза торган маршрутлар буенча зур габаритлы 

йөкләрне автомобиль йөртүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең 

Административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ (алга таба – муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү) җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ уза торган 

маршрутлар буенча зур габаритлы йҿклҽрне автомобиль йҿртүгҽ рҿхсҽт бирү буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Хезмәт алучылар: физик һәм юридик затлар (алга таба-гариза бирүче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 

күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы - Башкарма комитетның тҿзелеш, ТКХ, элем-

тҽ һҽм энергетика бүлеге (алга таба - бүлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Югары Ослан авылы, Чехов 

урамы, 18. 

Бүлекнең урнашу урыны: Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 18. 

Эш графигы:  

дүшҽмбе – пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;  

җомга: 8.00 дҽн 16.00 сҽгатькҽ кадҽр;  

шимбҽ, якшҽмбе- ял кҿннҽре. 

Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 

Белешмҽ телефоны: 8(84379) 22343.  

Узу шҽхесне раслаучы документлар буенча. 

1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – «Ин-

тернет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: (http:/ www. verhniy-

uslon.tatar.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һҽм эш 

графигы турында мҽгълүмат алынырга мҿмкин:  

1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында 

гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат булган 

мҽгълүмат стендлары аша.  
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Мҽгълүмат стендларында урнаштырылган мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 

1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (кече пунктларда) муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында мҽгълүматны үз эченҽ ала; 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ 

www. verniys-uslon. tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  

4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында 

(http:/ www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бүлек): 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша, электрон почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр 

белҽн эшлҽү ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда 

урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131 - ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-

131 - ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 

ст.); 

«Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында һҽм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2007 

елның 8 ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 257-ФЗ номерлы 

Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 12.11.2007, №46, 5553 

ст.); 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендҽге 210 - ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210 - ФЗ номерлы 

Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.);  

«Автомобиль транспортында йҿк ташу кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2011 

елның 15 апрелендҽге 272 номерлы Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карары (алга таба 

– 272 номерлы карар) (РФ законнары җыелышы, 25.04.2011, №17, 2407 ст.); 

«Авыр йҿк ташучы һҽм (яки) зур габаритлы йҿк ташучы автомобиль юллары 

буйлап хҽрҽкҽт итүгҽ махсус рҿхсҽт бирү тҽртибен раслау турында» 24.07.2012 ел, 

№258 Транспорт министрлыгы боерыгы (алга таба - тҽртип) (Российская газета, 

№265, 16.11.2012); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ но-

мерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 

03.08.2004); 

Югары Ослан муниципаль районы Советының 2005 елның 10 декабрендҽ №18 

карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Уставы белҽн (алга таба – Устав); 
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Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турында 30.12.2005 ел, 

№ 4-30 карары белҽн расланган Нигезлҽмҽ (алга таба-БК турында Нигезлҽмҽ); 

Бүлек турында Нигезлҽмҽ белҽн Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 

31 августында кабул ителгҽн 321 номерлы карары (алга таба-бүлек турында Ни-

гезлҽмҽ); 

Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 31 августындагы 321 номерлы 

карары белҽн расланган Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре 

(алга таба – кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

авыр транспорт чарасы - йҿк белҽн яисҽ йҿксез авырлыгы транспорт чарасы-

ның рҿхсҽт ителгҽн массасыннан артып китҽ торган массасыннан №1 кушымта ни-

гезендҽ яисҽ аның күчҽренҽ йҿклҽнеш Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2017 елның 

12 декабрендҽге 1529 номерлы карарының №2  кушымтасы нигезендҽ транспорт ча-

расының күчҽренҽ рҿхсҽт ителгҽн йҿклҽнештҽн артып китҽ торган транспорт чара-

сы; 

зур габаритлы транспорт чарасы - йҿк белҽн яки йҿксез габаритлары Россия 

Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2017 елның 12 декабрендҽге 1529 номерлы карарының 

№3  кушымтасы нигезендҽ транспорт чарасының рҿхсҽт ителгҽн иң чик 

габаритларыннан артып киткҽн транспорт чарасы; 

бүленгҽн йҿк- куллану үзенчҽлеклҽрен юглтмыйча, аны 2 яки аннан күбрҽк 

йҿк урыннарына урнаштыру. 

йҿк ташучы - зур габаритлы яки авыр йҿк ташучы юридик яки физик зат. 

Аларга милек рҽвешлҽренҽ һҽм ведомствога карамыйча, Россия Федерациясе 

гражданнары, гражданлыгы булмаган затлар, шулай ук халыкара оешмалар, чит ил 

юридик затлары һҽм тиешле лицензиясе һҽм сертификациялҽнгҽн күчмҽ составы 

булган гражданнар булырга мҿмкин;  

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең ерактан 

торып эш урыны-муниципаль районнарның авыл җирлеклҽрендҽ документлар кабул 

итү һҽм бирү, гариза бирүчелҽргҽ консультация бирү тҽрҽзҽсе; 

техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры 

килмҽүгҽ китергҽн хата (бозу, ялгышлык, грамматик яки арифметик хата яки 

мондый хата), документлар нигезендҽ мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы 

мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата. 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза) 

нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, 

№210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта 

(№1Кушымта) тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр исеме 
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгеләүче 

норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү исеме 

Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ тулысынча яки 

ҿлешчҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча уза торган 

маршрутлар буенча авыр йҿклҽрне, зур габаритлы 

йҿклҽрне автомобиль йҿртү ҿчен рҿхсҽт бирү 

Федераль закон №257-ФЗ; 

Тҽртип 

2.2. Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

җирле үзидарҽ башкарма-

боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

БК турында Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү нҽтиҗҽлҽренең 

тасвирламасы 

Гомуми файдалану юллары буенча зур габаритлы һҽм 

(яки) авыр йҿк ташуга рҿхсҽт (№2 Кушымта); 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат 

Федераль закон  

№257-ФЗ; 

Тҽртип 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү срогы, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ 

катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын 

исҽпкҽ алып, туктатылу 

мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белҽн 

каралган очракта муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүне туктатып 

тору срогы 

Гариза бирү кҿнен дҽ кертеп, 11 кҿн эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору 

каралмаган 

 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерү ҿчен 

җибҽрелҽ торган зур габаритлы һҽм (яки) авыр йҿк 

транспорт чараларын, шулай ук телевизион 

компаниялҽрнең махсус транспорт чараларын (тҿшерү 

ҿчен кирҽкле җиһазлар булган тҿп һҽм ярдҽмче транспорт 

чараларыннан (ПТС) торган күчмҽ телевизион 

станциялҽрне һҽм мобиль энергетика комплексларын 

(МЭК), вҽкалҽтле орган бер эш кҿне дҽвамында, махсус 

рҿхсҽт биргҽн ҿчен дҽүлҽт пошлинасы түлҽвен, авыр 

 

                                                                                                                                                                                     

Россиянең 

Минтранс №158,  16.06.2016 

ел карары 
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транспорт чарасы автомобиль юлларына китерелгҽн 

зыянны каплаган ҿчен түлҽүлҽрне раслаучы түлҽү 

документларының күчермҽлҽрен бирү мҿмкинлеге белҽн, 

ашыгыч үткҽрү буенча гаризалар 

2.5. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен законнар һҽм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри 

булган хезмҽтлҽр, аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге 

1) гариза;  

2) шҽхесне раслаучы документлар; 

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

4) аннан файдаланып авыр йҿк һҽм (яки) зур габаритлы 

йҿклҽрне ташу планлаштырыла торган транспорт чарасы 

документлары күчермҽсе (транспорт чарасы паспорты яки 

транспорт чарасын теркҽү турында таныклык); 

5) транспорт чарасы схемасы (автопоезд), аннан 

файдаланып, авыр йҿк ташучы һҽм (яки) зур габаритлы 

йҿклҽрне, мондый йҿкне урнаштыру белҽн ташу 

планлаштырыла (№3 Кушымта). Транспорт чарасы 

схемасында транспорт чарасы, анда күчҽр һҽм тҽгҽрмҽч 

саны, күчҽр һҽм тҽгҽрмҽчлҽрнең үзара урнашуы, күчешлҽр 

буенча йҿклҽнешне бүлү һҽм күчеш озынлыгы буенча 

тигез булмаган бүленеш очрагында - аерым тҽгҽрмҽчлҽргҽ 

бүлү сурҽтлҽнҽ; 

6) транспорт хҽлендҽ игълан ителгҽн йҿк ташуга 

карата техник талҽплҽр турында мҽгълүматлар. 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза 

бирүче Башкарма комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ 

алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма 

комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар 

гариза бирүче тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның 

Нигезлҽмҽнең п.8, 9  
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берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин: 

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе 

нигезендҽ эшлҽүче зат); 

почта аша җибҽрү. 

Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 

белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми 

файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрлҽре 

аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин 

2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары һҽм 

мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим 

итҽргҽ хокуклы башка 

оешмалар карамагында булган 

һҽм муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге, шулай ук аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт 

органы, җирле үзидарҽ органы 

яисҽ ҽлеге документлар алар 

карамагында булган оешма 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына: 

Дҽүлҽт пошлинасын түлҽү турында белешмҽлҽр. 

Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документлар-

ны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламент-

ның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзи-

дарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган 

югарыда аталган документларны талҽп итү тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматлар-

ны үз эченҽ алган документларны тапшырмау гариза 

бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып 

тормый 

 

2.7. Норматив хокукый Маршрут уза торган юллар хуҗалары белҽн  
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актларда каралган очракларда 

килештерү хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен талҽп ителгҽн һҽм 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽүлҽт 

хакимияте органнары (җирле 

үзидарҽ органнары) һҽм 

аларның структур бүлекчҽлҽре 

Исемлеге 

2.8 Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итүдҽн 

баш тарту ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 

2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 

2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 

килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда 

теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген юкка 

чыгарырга мҿмкинлек бирми торган җитди бозулар бар; 

4) тиешле органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүне туктатып тору яки 

бирүдҽн баш тарту ҿчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигез: 

1) Тҽртип нигезендҽ вҽкалҽтле орган билгелҽнгҽн 

маршрут буенча махсус рҿхсҽтлҽр бирергҽ хокуклы түгел; 

2) гаризада һҽм документларда бирелгҽн мҽгълүматлар 

транспорт чарасы һҽм йҿкнең техник 

характеристикаларына, шулай ук авыр йҿк һҽм (яки) зур 

габаритлы йҿклҽрне ташуның игълан ителгҽн 

мҿмкинлеген гамҽлгҽ ашыруның техник мҿмкинлеклҽренҽ 

туры килми; 

3) арзанлы йҿк ташу турында билгелҽнгҽн талҽплҽр 

Тҽртипнең 40п. 
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үтҽлми; 

4) маршрутны килештерү вакытында автомобиль 

юлының, ясалма корылманың яки инженерлык 

коммуникациялҽренең техник торышына, шулай ук юл 

хҽрҽкҽте иминлеге талҽплҽренҽ бҽйле рҽвештҽ, 

күрсҽтелгҽн маршрут буенча транспорт чарасы белҽн 

йҿртүнең мҿмкин булмавы билгелҽнгҽн; 

5) мҿрҽҗҽгать итүченең ризалыгы булмау: 

тҽртипнең 26 пункты нигезендҽ автомобиль юлының 

техник торышына бҽя бирү; 

автомобиль юлының техник торышын үткҽрелгҽн 

бҽялҽү нигезендҽ һҽм законда билгелҽнгҽн очракларда 

автомобиль юлын кисеп үтүче корылмаларны һҽм 

инженерлык коммуникациялҽрен тҿзеклҽндерү буенча 

махсус чаралар кабул итү; 

автомобиль юлларын ныгыту яисҽ автомобиль 

юлының техник торышын бҽялҽү нигезендҽ билгелҽнгҽн 

һҽм законда билгелҽнгҽн очракларда автомобиль юлларын 

яисҽ аларның участокларын тҿзеклҽндерү буенча махсус 

чаралар күрү; 

6) мҿрҽҗҽгать итүче автомобиль юлларының техник 

торышын бҽялҽү, аларны ныгыту ҿчен, ҽгҽр мондый эшлҽр 

гариза бирүче белҽн килешү буенча башкарылган булса, 

түлҽмҽгҽн; 

     7) мҿрҽҗҽгать итүче автомобиль юлларын, аларның 

участокларын, шулай ук автомобиль юлын кисеп үтүче 

корылмаларны һҽм инженерлык коммуникациялҽрен 

тҿзеклҽндерү буенча махсус чаралар күрү ҿчен түлҽмҽгҽн, 

ҽгҽр мондый эшлҽр гариза бирүче белҽн килешү буенча 
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башкарылган булса; 

8) мҿрҽҗҽгать итүче авыр йҿк ташучы автомобиль 

юлларына китерҽ торган зыянны каплау хисабына акча 

кертмҽгҽн; 

9)гариза оригиналы һҽм транспорт чарасының теркҽлү 

документлары бирелгҽн вакытка автопоезд схемасының 

булмавы, ҽгҽр гариза һҽм документлар, факсимиль элемтҽ 

кулланып, вҽкалҽтле органга юлланган булса; 

10) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм 

(яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес 

булмаган мҽгълүмат бар. 

2.10. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽткҽн ҿчен алына торган 

дҽүлҽт пошлинасы яки башка 

түлҽү алу тҽртибе 

Дҽүлҽт пошлинасы күлҽме: 

 транспорт чарасын йҿртүне гамҽлгҽ ашыручы 

автомобиль юлы буенча хҽрҽкҽт итүгҽ махсус рҿхсҽт 

биргҽн ҿчен (халыкара автомобиль йҿртүне гамҽлгҽ 

ашыручы транспорт чарасыннан тыш): 

куркыныч йҿклҽрне-1300 сум; 

авыр йҿк һҽм (яки) зур габаритлы йҿк - 1600 сум 

ч.111 Ст. 333.33. НК РФ 

2.11. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбүри булган хезмҽт 

күрсҽтүлҽр ҿчен, шул исҽптҽн 

мондый түлҽү күлҽмен 

исҽплҽү методикасы турында 

мҽгълүматны да кертеп түлҽү 

алу тҽртибе, күлҽме һҽм 

нигезлҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми  

2.12. Муниципаль хезмҽт Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15  
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күрсҽтү турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 

күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен алганда 

чиратның максималь вакыты 

минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш 

2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турында соравын, шул исҽптҽн 

электрон формада да теркҽү 

вакыты 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. 

Электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ 

икенче ялдан (бҽйрҽм)соң эш кҿненҽ теркҽлҽ 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм 

кабул итү урынына, шул 

исҽптҽн ҽлеге объектларның 

инвалидлар ҿчен үтемлелеген 

тҽэмин итүгҽ, инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр 

күрсҽтү тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм 

мультимедияле мҽгълүмат 

урнаштыру һҽм 

рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын 

сүндерү системасы белҽн җиһазландырылган биналарда, 

документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар, 

мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына 

тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага 

уңайлы керү- чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итүченең 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре булып тора: 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану 

мҿмкинлеге зонасында урнашуы; 
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вазыйфаи затлар белҽн үзара 

хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽгендҽ муниципаль хезмҽт 

алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽгенең эш урыннарында, 

шул исҽптҽн мҽгълүмати-

коммуникацион технологиялҽр 

куллану белҽн дҽ муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүнең барышы 

турында мҽгълүмат алу 

мҿмкинлеге,  

кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза 

бирүчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган биналар 

булу; 

мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге 

мҽгълүмат ресурсларында, дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълүмат булу; 

башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт 

күрсҽтүгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм 

күрсҽтү. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты түбҽндҽгелҽр 

булмау белҽн характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм 

бирү чиратлары; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ 

һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм 

мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге 

күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент 

белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 
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күпфункцияле үзҽгендҽ (алга таба – КФҮ) муниципаль 

хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш 

урыннарында консультация бирүне, документлар кабул 

итүне һҽм бирүне КФҮ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында 

мҽгълүмат дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталында, КФҮдҽ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан алына 

ала 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

үзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турында гариза электрон формада бирү каралган булса, 

гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 

(функциялҽре)(http:// www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ 

 

 

 
 

http://www.gosuslugi.ru/
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү срокла-

ры, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак 

урнашкан эш урыннарында административ процедураларны башкару 

үзенчәлекләре 

 

 

3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 

  

3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү; 

2) гариза кабул итү һҽм теркҽү; 

3) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү; 

4) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча гамҽллҽр блок-схемасы №2  

кушымтада күрсҽтелгҽн. 

 

3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү 

 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн һҽм (яки) телефон буенча муниципаль 

хезмҽт алу тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен бүлеккҽ мҿрҽҗҽгать итҽ. 

Бүлек белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм 

башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм 

күрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, 

тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт. 

   

 3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү 

 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү турында язма гариза тапшыра һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендҽ документларны бүлеккҽ тапшыра. Документлар ерактан торып эш 

урыны аша тапшырылырга мҿмкин. Ерактан торып эш урыннары исемлеге 3 нче 

кушымтада китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада бүлеккҽ 

электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны 

теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.  

3.3.2.Бүлек белгече, гаризалар кабул итү алып баручы : 

мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгели;  

мҿрҽҗҽгать итүче вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ (Ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 
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ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның 

булу-булмавын тикшерҽ;  

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен 

тикшерҽ (документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда 

буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта бүлек белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка 

ашыра: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҽ һҽм терки; 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыра, 

керҽ торган номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн; 

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карап тикшерү ҿчен гариза җибҽрҽ. 

Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны 

теркҽү ҿчен каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны 

документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген 

язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ; 

гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга 

юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире 

кайтарылган Документлар.  

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм гаризаны бүлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.  

3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү; 

 

3.4.1. Бүлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша бирү турында запрос җибҽрҽ:  

дҽүлҽт пошлинасын түлҽү турында белешмҽлҽр. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: юнҽлдерелгҽн запрос. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн 

мҿрҽҗҽгать нигезендҽ мҽгълүматлар белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре соратып 

алына торган документлар (мҽгълүмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында 

хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара 

гаризанамҽгҽ җавап ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль 

законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль 
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законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара 

запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки бүлеккҽ 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү 

 

3.5.1. Бүлек белгече: 

гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълүматларны тикшерү; 

ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн 

баш тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту проектын ҽзерлҽүне тормышка ашыра (алга 

таба – мотивациялҽнгҽн кире кагу). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта 

бүлек белгече гамҽлгҽ ашыра: 

авыр йҿклҽрне, зур габаритлы йҿклҽрне автомобиль йҿртү ҿчен рҿхсҽт 

проектын ҽзерлҽү (алга таба-рҿхсҽт); 

рҿхсҽт проектын бүлек башлыгы белҽн килештерү. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Бүлек башлыгына рҿхсҽт яки нигезле баш 

тарту проектын килештерүгҽ юнҽлдерелгҽн. 

3.5.2. Бүлек башлыгы кабул ителгҽн рҿхсҽт проектын яки 

мотивлаштырылган баш тарту проектын карый килештерҽ һҽм Башкарма комитет 

җитҽкчесенҽ имза сала. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ имза салуга 

юнҽлдерелгҽн рҿхсҽт яисҽ нигезле баш тарту проекты. 

3.5.3. Башкарма комитет җитҽкчесе карар яисҽ нигезле баш тарту проектын 

раслый һҽм бүлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган рҿхсҽт яки бүлеккҽ җибҽрелгҽн 

дҽлиллҽнгҽн баш тарту. 

 

3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү 

 

3.6.1. Бүлек белгече документ регистрацияли, гариза бирүчегҽ почта аша 

җибҽрү турында белешмҽ яки баш тарту турында хат бирҽ яки җибҽрҽ. Сорау 

кергҽн очракта, Интернет аша электрон документ формасындагы җавап гаризага 

күрсҽтелгҽн электрон адрес буенча җибҽрелҽ.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

мҿрҽҗҽгать итүче шҽхси килгҽн очракта 15 минут эчендҽ; 

почта аша җибҽрелгҽн җавап җибҽрелгҽн очракта бер кҿн эчендҽ. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн (юнҽлешле) белешмҽ яки баш 

тарту турында хат. 

 

3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

 

3.7.1.  Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең 

ерактан урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.  

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.7.3. КФҮ муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҮкҽ җибҽрелҽ. 

 

3.8. Тҿзҽтү техник хаталар.  

3.8.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче 

бүлеккҽ тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4); 

гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.  

Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында 

гариза гариза гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул 

исҽптҽн электрон почта аша), йҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша бирелҽ. 

3.8.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү 

турында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны бүлеккҽ 

тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: Бүлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.4 

пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ анда техник хата барлыгын ҽйтеп мҿрҽҗҽгать 

итүчегҽ почта аша (электрон почта аша) документ тапшыру мҿмкинлеге турында 

хат җибҽрҽ (электрон почта аша). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында 

гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 
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4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын 

контрольдҽ тоту гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм 

бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле 

үзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карар-

лар ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тора: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү 

һҽм килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекс-

лы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашы-

ру һҽм карарлар кабул итү максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муни-

ципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр үтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструк-

тура үсеше бүлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар ту-

рында нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукла-

рын бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе за-

коннары нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгать-

лҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урын-

басары) ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең 

вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашы-

рыла торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм 

башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Баш-

карма комитет эшчҽнлеге ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында 

тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерү 

мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла. 
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5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук 

аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерүнең судка кадәр (суд-

тан тыш) тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка 

кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын тер-

кҽү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федераци-

ясе, Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документлар талҽп итү; 

4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федераци-

ясе, Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы норматив 

хокукый актлары белҽн каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Югары Ослан му-

ниципаль районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт 

күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн тотылу; 

7) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда Баш-

карма комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яисҽ 

мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

5.2.  Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмати-телекоммуникация 

челтҽре, Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып 

җибҽрелҽ ала (http://www. verniys-uslon .tatarstan.ru), Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) 

(http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның 

вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш тартуы 

яисҽ җибҽрелгҽн ялгыш һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 

тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ.  

5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш: 
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1) ) хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затының 

яисҽ муниципаль хезмҽткҽренең, шикаять белдерелҽ торган карарларның һҽм 

гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), 

мҿрҽҗҽгать итүченең яшҽү урыны турында мҽгълүмат - физик зат ,яисҽ исеме, 

мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат - юридик зат, шулай ук 

элемтҽ ҿчен телефон номеры, электрон почта адресы (булган очракта) һҽм җавап 

бирүчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау), муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр турында мҽгълүматлар; 

4) мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль 

хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр.  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

күчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 

документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны 

кире кайтару, шулай ук башка рҽвешлҽрдҽ хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан 

кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн актларны тҿзҽтү рҽвешендҽ дҽ 

канҽгатьлҽндерҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарта. 

Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн 

дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең 

телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять 

карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны 

кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ. 
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Кушымта №1 

 

   

(муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органы исеме 

 

 

 

___________________________________________________________________

_ (алга таба-гариза бирүче). 

(юридик затлар ҿчен-тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дҽүлҽт теркҽве 

турында мҽгълүматлар; физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

паспорт мҽгълүматлары) 

 

                                  

Авыр йҿк ташучы һҽм (яки) эре габаритлы йҿк транспорт чарасыныж 

автомобиль юллары буенча хҽрҽкҽт ҿчен махсус рҿхсҽт алу ҿчен 

ГАРИЗА 

 

 

Транспорт чарасы хуҗасының исеме, адресы һҽм телефоны 

 

 

транспорт чарасы хуҗасының ИНН, ОГРН/огрип <*> 

 

Хҽрҽкҽт маршруты 

 

Ташу тҿре (халыкара, регионара, җирле)  

Срок         

Йҿрү санына  

Йҿк характеристикалары: Бүленҽ    ҽйе                 юк          

Исеме<**> 

Габаритлары          Масса        

   

Транспорт чарасы (автопоезд) (марка һҽм транспорт чарасының моделе           

(йҿклҽү, тагылма), дҽүлҽт транспорт чарасын теркҽү билгесе (йҿклҽү, 

тагылма              

(ярымприцеп 

 

Транспорт чарасы параметрлары (автопоезд) 

Йҿксез/йҿкле (т) транспорт чараларының массасы (автопоезд)) 

 Тягачның массасы  

(т)           Тагылма     

(ярымприцеп) массасы     

(т)               

    

Күчҽрлҽр арасындагы ераклык  
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Күчҽргҽ йҿклҽнеш (т)       

Транспорт чарасы габаритлары (автопоезд): 

Озынлыгы(м)     Киңлеге (м)    Биеклеге     

(м)        Йҿк белҽн Минималь ҽйлҽнеш радиусы (м) 

    

Автомобильгҽ саклап бару кирҽклеге               

  

транспорт чарасының (автопоезд) Фаразланган максималь хҽрҽкҽт тизлеге 

хҽрҽкҽте (км/сҽг)  

Банк реквизитлары                             

 

Түлҽү гарантиялибез 

   

(вазифа)             (имза)                    (фамилия)            

 

-------------------------------- 

<*> Россия транспорт чаралары хуҗалары ҿчен. 

<**> Графада йҿкнең тулы исеме, тҿп характеристикалары, маркалары, 

моделе, индивидуаль һҽм транспорт тарасы тасвирламасы (беркетелү ысулы) 

күрсҽтелҽ. 

Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ: 

1) шҽхесне раслаучы документлар; 

2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн 

вҽкил эшли икҽн); 

3) транспорт чарасы документлары күчермҽсе (транспорт чарасы паспорты 

яки транспорт чарасын теркҽү турында таныклык), аннан файдаланып авыр йҿк 

һҽм (яки) зур габаритлы йҿклҽрне ташу планлаштырыла; 

4) транспорт чарасы схемасы (автопоезд), аннан файдаланып, авыр йҿк 

ташучы һҽм (яки) зур габаритлы йҿклҽрне, мондый йҿкне №3  кушымта нигезендҽ 

тҽртипкҽ урнаштыру сурҽте белҽн ташу планлаштырыла. Транспорт чарасы 

схемасында транспорт чарасы, анда күчҽр һҽм тҽгҽрмҽч саны, күчҽр һҽм 

тҽгҽрмҽчлҽрнең үзара урнашуы, күчешлҽр буенча йҿклҽнешне бүлү һҽм күчеш 

озынлыгы буенча тигез булмаган бүленеш очрагында - аерым тҽгҽрмҽчлҽргҽ бүлү 

сурҽтлҽнҽ; 

5) транспорт хҽлендҽ игълан ителгҽн йҿк ташуга карата техник талҽплҽр 

турында мҽгълүматлар 

Сораган вакытта сканерлаган документларның  оригиналларын  тапшырырга 

вҽгъдҽ итҽм. 

          

(дата)     (имза)   (ФИО)  
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Кушымта №2 

 

                                                                                                                                             

Үрнҽк 

 

МАХСУС РҾХСҼТ N 

авыр йҿк ташучы һҽм (яки) эре габаритлы йҿк транспорт чарасының 

автомобиль юллары буенча хҽрҽкҽт ҿчен 

(алгы як) 

 

Ташу тҿре (халыкара, регионара, җирле)  ел     

Башкарырга рҿхсҽт ителҽ  Бару вакытында           

Маршрут буенча                                                               

 

Транспорт чарасы (автопоезд) (марка һҽм транспорт чарасының моделе           

(йҿклҽү, тагылма), дҽүлҽт транспорт чарасын теркҽү билгесе (йҿклҽү, тагылма              

(ярымприцеп 

 

Транспорт чарасы хуҗасының исеме, адресы һҽм телефоны 

 

Йҿкнең характеристикасы (исеме, габаритлары, массасы)                      

 

Транспорт чарасы параметрлары (автопоезд) 

Йҿксез/йҿкле (т) транспорт чараларының массасы (автопоезд))  Тягачның 

массасы  

(т)           Тагылма     

(ярымприцеп) массасы     

(т)               

    

Күчҽрлҽр арасындагы ераклык  

Күчҽргҽ йҿклҽнеш (т)       

Транспорт чарасы габаритлары (автопоезд): Озынлыгы(м)     Киңлеге (м)   

 Биеклеге     

(м)        
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Рҿхсҽт бирелде (вҽкалҽтле орган атамасы)  

 

   

 

(вазифа)                 

(имза)                    

(ФИО)              

"__" _________ 20__ ел                                                    

 

(икенче ягы) 

 

Озатып бару тҿре  

Хҽрҽкҽтнең аерым шартлары <*> 

 

 

Автомобиль юллары, корылмалар, инженерлык коммуникациялҽре хуҗалары,       

Дҽүлҽт автоинспекциясе идарҽсе органнары һҽм килештергҽн башка оешмалар    

күчерү (туры килҽ торган оешманың атамасы күрсҽтелҽ    

номеры һҽм датасы Килештерү) 

 

А. Россия законнары талҽплҽре һҽм тҿп нигезлҽмҽлҽре белҽн Һҽм (яки) эре 

габаритлы транспорт чараларында махсус йҿк ташуга рҿхсҽт белҽн таныштым: 

транспорт чарасын йҿртүче(лҽр)  

 (Ф.И.О.) имза                         

Б. Йҿкле/йҿксез транспорт чарасы бу махсус рҿхсҽттҽ күрсҽтелгҽн эре габаритлы 

һҽм (яки) авыр йҿклҽрне  ташу ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе законнары 

талҽплҽренҽ туры килҽ                                                  

  

Транспорт хуҗасының имзасы        

 (Ф.И.О.)                           

"__" ________ 20 ел                          М.У.                         

Транспорт чарасы хуҗасының транспорт чарасында бару (барулар) турында 

тамгалары (һҽр сҽфҽрнең башлану датасы күрсҽтелҽ,җаваплы зат имзасы һҽм 

оешма мҿһере белҽн таныклана) 
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Йҿк җибҽрүченең тҿбҽкара һҽм җирле йҿклҽрне тҿяп җибҽрү турында 

тамгалары        (йҿк җибҽрүченең озату датасы, реквизитлары күрсҽтелҽ, җаваплы 

затның имзасы һҽм оешма мҿһере белҽн раслана) 

 

 

(тамгасыз гамҽлдҽ түгел) 

Контрольлек итүче органнарның аерым билгелҽре 

 

 

-------------------------------- 

<*> Вҽкалҽтле орган, автомобиль юллары хуҗалары, Дҽүлҽт автоинспекциясе 

тарафыннан билгелҽнҽ. 
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  Кушымта №3 

 

АНЫ ФАЙДАЛАНЫП 

АВЫР ЙҾК ҺҼМ (ЯКИ) ЗУР ГАБАРИТЛЫ ЙҾК ТАШУ, МОНДЫЙ ЙҾКНЕ 

УРНАШТЫРУ ПЛАНЛАШТЫРУНЫ 

 КҮРСҼТКҼН ТРАНСПОРТ ЧАРАСЫ (АВТОПОЕЗД)  

СХЕМАСЫ 

 
Яннан күренеш : 

 

                          Рҽсем 

 

Арттан күренеш: 

 

                          рҽсем 

 

___________________________________________________ _______________________ 

          (мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфасы, фамилиясе)          (мҿрҽҗҽгать итүченең имзасы) 

 

                                                                       М.У. 
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Кушымта №4 

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча гамҽллҽр эзлеклелеге 

Блок-  схемасы 
Заявитель подает заявление о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

предоставляет документы в 

соответствии с п. 2.5

Заявление и 

документы

Специалист Отдела проверяет 

документы в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего 

Регламента. Проверяет наличия 

оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

п. 2.8 настоящего Регламента. Документы 

соответствуют 

требованиям

Специалист Отдела 

регистрирует заявления и 

документы 15 мин. (в день 

поступления)

Да

Зарегистрированное 

заявление и 

документы

Специалист Отдела проверяет 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 

предусмотренных в п. 2.9 

настоящего регламента 

Специалист уведомляет заявителя 

о наличии препятствий для 

регистрации заявления и 

возвращает ему документы с 

письменным объяснением 

содержания выявленных 

оснований для отказа в приеме 

документов

Нет

Возвращенные 

заявителю 

документы

Специалист Отдела

 выдает заявителю документ

Выданный договор 

или письмо об отказе

Запрос о 

предоставлени

и сведений 

Специалисты поставщиков 

данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 

(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 

(сведени)

Специалист отдела готовит 

проект документа

Специалист 

Отдела готовит 

письмо об 

отказе

Письмо об 

отказе

Проект документа

Начальник Отдела 

согласовывает проект 

документа

Согласованный 

проект документа 

Руководитель Исполкома 

подписывает документ 

Подписанный 

документ или письмо 

об отказе 

Специалист Отдела определяет 

необходимость запроса 

документов через систему  

межведомственного  

электронного взаимодействия 

запросы 

Необходимо  

запросить 

документы

Нет Специалист Отдела направляет 

запросы

Да

Документы 

(сведения) или 

уведомление 

об отсутствии 

документов 

(сведений)

Основания для 

отказа отсутствуют?
Отсутствует Имеется
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Кушымта №5 

Ерактан торып эш урыннары һҽм документлар кабул итү графигы 

                       Исемлеге 

 

 
№  Ерактан торып эш 

урыннары урнашу урыны 

Хезмҽт күрсҽтелҽ торган торак 

пунктлар 

Документларны кабул 

итү графигы 

 Югары Ослан ав.,  

Медгородок ур., 21а 

Югары Ослан районының 

барлык торак пунктлары 

Дүш: 8:00-17:00 

Сиш: 8:00-19:00 

Чҽрш: 8:00-17:00 

Пҽнҗ: 8:00-19:00 

Җомга: 8:00-17:00  

Шимбҽ: 8:00-13:00 



 

                                                                 

 Кушымта №6 

Татарстан Республикасы 

___________муниципаль районы Баш-

карма комитет җитҽкчесенҽ   

__________________________ 

 

Техник хаталар төзәтү турында 

Гариза 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________ 

(хезмҽт күрсҽтү исеме) 

Язылган:________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Кертелгҽн техник хатаны тҿзҽтергҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган доку-

ментка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.  

Түбҽндҽге документларны терким: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ител-

гҽн очракта мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибҽрү юлы белҽн:______; 

расланган күчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта җибҽрүендҽ түбҽндҽге адрес буенча: 

________________________________________________________________. 

Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси 

мҽгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату 

(шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ 

мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин тҽкъдим 

итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм. 

Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа 

түбҽнрҽк кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар 

(документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес 

мҽгълүматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча со-

раштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)  (Ф.И.О.) 
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 Кушымта  

(белешмҽ)  

  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе 8(84379)2-12-67 V.Timiryaev@tatar.ru 

Башкарма комитет эшлҽре 

идарҽчесе 

8(84379)2-26-13 Alfiya.Mingasova@tatar.ru 

Бүлек җитҽкчесе 8(84379)22343 Aleksey.Moskovkin@tatar.ru 

  

 

 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башлык  8(84379)2-18-39 sovet@tatar.ru 
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                                                                                                                                                  Кушымта №2 

 

«Муниципаль берәмлек чикләрендә җирле әһәмияттәге юллар буенча тулысынча яки өлешчә үтә 

торган маршрутларда авыр йөкләр, зур габаритлы йөкләр ташуга рөхсәт бирү»  

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең технологик схемасы 

 

 

 

1 Бүлек «Муниципаль хезмәтләр турында гомуми мәгълүмат» 

 

№  Параметр Параметр әһәмияте / торышы 

1 Хезмҽт күрсҽтүче орган атамасы Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

(шҽһҽр округы) Башкарма комитеты1 

2 Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

реестры «Дҽүлҽт мҽгълүмат 

системасында хезмҽт күрсҽтү 

номеры» 

22300, 13.05.2015 

3 Полное наименование услуги Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган 

маршрутларда авыр йҿклҽр, зур габаритлы йҿклҽр ташуга 

рҿхсҽт бирү 

4 Краткое наименование услуги Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган 

маршрутларда авыр йҿклҽр, зур габаритлы йҿклҽр ташуга 

рҿхсҽт бирү 

5 Административный регламент 

предоставления услуги 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

(шҽһҽр округы) администрациясенең «Муниципаль 

берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча 

тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутларда авыр 

йҿклҽр, зур габаритлы йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү административ регламенты» 

турында  30.06.2016 ел,  № 865 карары  

6 «Подуслуга» исемлеге юк 

7 Хезмҽтлҽр күрсҽтү сыйфатын 

бҽялҽү ысуллары 

Радиотелефон элемтҽ (смс-сораштыру, телефон 

сораштыру); 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

порталы; 

Җирле үзидарҽ органнарының рҽсми сайты 
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2 Бүлек «Подуслуга» турында гомуми мәгълүмат» 
 

Шартлар 

нигезендә бирү 

вакыты 

Документлар кабул 

итүдән баш тарту 

нигезләре 

 «Подуслуга» күрсәтүдә 

баш тарту өчен нигез 
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 «Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутларда авыр йҿклҽр, зур габаритлы 

йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү» хезмҽте 

11 кҿн
1
 11 кҿн 1.Документларны 

тиешенчҽ тапшырмау. 

2.Тапшырылган 

документларның АР 

2.5 пунктында 

күрсҽтелгҽн 

документлар 

исемлегенҽ туры 

килмҽве. 

3.Гаризада һҽм 

гаризага теркҽлҽ 

торган документларда 

теркҽлмҽгҽн 

тҿзҽтүлҽр, аларның 

эчтҽлеген юкка 

1.Вҽкалҽтле орган, 

билгелҽнгҽн маршрут 

буенча, тҽртип нигезендҽ, 

махсус рҿхсҽтлҽр бирергҽ 

хокуклы түгел. 

2.Гаризада һҽм 

документларда бирелгҽн 

белешмҽлҽр транспорт 

чарасының һҽм йҿкнең 

техник 

характеристикаларына, 

шулай ук авыр йҿк һҽм 

(яки) зур габаритлы йҿклҽр 

ташуның игълан ителгҽн 

техник мҿмкинлеклҽренҽ 

юк юк юк РФ 

Салым 

кодекс

ы, 2 

ҿлеш, 2 

статья, 

333 

пункт 

111 

кече 

пункт  

10807

17000

00110 

1.Хезмҽт 

күрсҽтүче органга 

яисҽ КФҮкҽ 

вҽкалҽтле вҽкил 

аша яки шҽхсҽ.  

2.Почта яки 

электрон җибҽрү 

юлы белҽн 

1.Хезмҽт 

күрсҽтүче 

органга яисҽ 

КФҮкҽ 

вҽкалҽтле 

вҽкил аша 

яки шҽхсҽн.  

2.Почта яки 

электрон 

җибҽрү юлы 

белҽн 

                     
2Монда алга таба да вакыт эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ 

 3АР – муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты 
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чыгарырга мҿмкинлек 

бирми торган җитди 

бозулар бар. 

4.Документларны 

тиешле органга 

тапшырмау 

туры килми. 

3.Делимой йҿк ташу 

турында билгелҽнгҽн 

талҽплҽр үтҽлмҽгҽн. 

4.Маршрутны 

килештергҽндҽ автомобиль 

юлының, ясалма 

корылманың һҽм 

инженерлык 

коммуникациялҽренең 

техник торышы, шулай ук 

юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы 

талҽплҽре буенча 

билгелҽнгҽн маршрут 

буенча техник 

характеристикалары булган 

транспорт чарасын йҿртү 

мҿмкинлеге билгелҽнгҽн. 

5.Гариза бирүченең 

ризалыгы юк: 

тҽртипнең 26 пункты 

нигезендҽ автомобиль 

юлының техник торышына 

бҽя бирү Үткҽрү; 

автомобиль юлын кисүче 

корылмаларны һҽм 

инженерлык 

коммуникациялҽрен 

тҿзеклҽндерү буенча 

автомобиль юлының техник 

торышын уздырылган 

бҽялҽү һҽм законнарда 

билгелҽнгҽн очракларда 

махсус чаралар күрү; 
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автомобиль юлларын 

ныгыту яисҽ автомобиль 

юлларын яисҽ аларның 

участокларын тҿзеклҽндерү 

буенча махсус чаралар 

күрү, алар автомобиль 

юлының техник торышын 

бҽялҽгҽндҽ һҽм законнарда 

билгелҽнгҽн очракларда 

билгелҽнгҽн. 

6.Мҿрҽҗҽгать итүче 

автомобиль юлларының 

техник торышын бҽялҽүгҽ, 

мондый эшлҽр мҿрҽҗҽгать 

итүче белҽн килештереп 

башкарылган очракта, 

аларны ныгытуга 

түлҽмҽгҽн. 

7.Мҿрҽҗҽгать итүче 

автомобиль юлларын, 

аларның участокларын, 

шулай ук автомобиль юлын 

һҽм инженерлык 

коммуникациялҽрен кисеп 

үтүче автомобиль юлларын 

тҿзеклҽндерү буенча махсус 

чаралар күрү ҿчен, ҽгҽр 

мондый эшлҽр мҿрҽҗҽгать 

итүче белҽн килештереп 

башкарылган булса, 

түлҽмҽде. 

8.Мҿрҽҗҽгать итүче 

автомобиль юлларына авыр 

йҿк ташуны гамҽлгҽ 

ашыручы транспорт чарасы 
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китерҽ торган зыянны 

каплау исҽбенҽ акча 

кертмҽгҽн. 

9.Мҿрҽҗҽгать итүче махсус 

рҿхсҽт биргҽн ҿчен 

(Халыкара авыр йҿк һҽм 

(яки) зур габаритлы йҿклҽр 

ташудан тыш) дҽүлҽт 

пошлинасын түлҽмҽде.  

10.Гариза һҽм документлар 

факсималь элемтҽдҽн 

файдаланып вҽкалҽтле 

органга җибҽрелгҽн 

очракта, транспорт 

чарасының теркҽү 

документлары расланган 

махсус рҿхсҽт бирелгҽн 

вакытка автопоездның 

гаризасының оригиналы 

һҽм схемасы булмау. 

11.Гариза бирүче 

тарафыннан документлар 

тулы күлҽмдҽ 

тапшырылмаган, яисҽ 

тапшырылган гаризада һҽм 

(яки) документларда тулы 

булмаган һҽм (яки) дҿрес 

булмаган мҽгълүмат бар 



37 

 

4 Бүлек «Гариза бирүче тарафыннан «подуслуга» алу өчен бирелә торган документлар»  

 

№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

өчен тәкъдим 

итә торган 

документлар 

исемлеге 

Кирәкле 

документның төп 

нөсхәләренең 

/күчермәсе 

күрсәтелгән саны 

Документны 

бирү шартлары 

Документка 

карата куелган 

таләпләр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнәге / 

документны 

тутыру 

«Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутларда авыр йҿклҽр, зур 

габаритлы йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү» хезмҽте 

1 Физик затлар Гариза 

бирүченең яки 

вҽкилнең 

шҽхесен 

таныклаучы 

Документ:  

- паспорт;  

- шҽхес 

таныклыгы 

Документ бҿтен 

Россия 

Федерациясе ҿчен 

рус телендҽ Бердҽм 

бланкта 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта 

гамҽлдҽ булырга 

тиеш 

 Каралган 18 яшькҽ җиткҽн, 

ышаныч кҽгазе 

булган эшкҽ 

яраклы телҽсҽ 

кайсы физик зат 

Ышаныч кҽгазе Нотариаль 

расланган 

ышанычнамҽсенең 

күчермҽсе. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта 

гамҽлдҽ булырга 

тиеш 

2 Юридик зтлар Физик затны 

вазыйфага 

билгелҽү яки 

сайлау турында 

карар (боерык). 

Гариза 

бирүченең яки 

вҽкилнең 

шҽхесен 

таныклаучы 

Документ: 

паспорт 

Вазифаи затның 

имзасы, документ 

тҿзү датасы, физик 

затның гариза 

бирүче исеменнҽн 

ышанычнамҽдҽн 

башка эш итү 

хокукы турында 

мҽгълүмат булырга 

тиеш. Хезмҽт 

күрсҽтүне сорап 

мҿрҽҗҽгать иткҽн 

вакытта, чыннан 

да, булырга тиеш 

Каралган Тиешле 

вҽкалҽтлҽре 

булган затлар 

Ышаныч кҽгазе Гариза бирүче 

исеменнҽн эш-

гамҽллҽрне 

тормышка ашыруга 

ышанычнамҽ, 

гариза бирүченең 

юридик зат мҿһере 

белҽн таныкланган 

яки 

ышанычнамҽнең 

нотариаль 

расланган 

күчермҽсе 
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4 Бүлек «Гариза бирүче тарафыннан «подуслуга» алу өчен бирелә торган документлар» 

№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

өчен тәкъдим итә 

торган документлар 

исемлеге 

Кирәкле 

документның 

төп 

нөсхәләренең 

/күчермәсе 

күрсәтелгән 

саны 

Документны 

бирү шартлары 

Документка 

карата куелган 

таләпләр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнәге / 

документны 

тутыру 

«Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутларда авыр йҿклҽр, зур 

габаритлы йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү» хезмҽте 

1 Хезмҽт күрсҽтү 

турында гариза 

1 экз. оригинал юк Гариза Рус телендҽ 

тутырыла 

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге 

бланкта 

 АР Кушымта 

№2 

2 Гариза бирүче яки 

вҽкил шҽхесен 

раслаучы документ 

Паспорт 

Вакытлыча шҽхес 

таныклыгы 

1 экз. оригинал  юк Документ 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус 

телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать иткҽн 

вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

- - 

3 Вҽкил вҽкалҽтлҽрен 

раслый торган 

документ 

Ышаныч кагҽзе 1 экз. (оригинал 

яки билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

расланган 

күчермҽсе) 

юк Билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта 

гамҽлдҽ булырга 

тиеш 

- - 

4 Документ Авыр йҿк һҽм (яки) 

зур габаритлы йҿклҽр 

ташу планлаштырыла 

торган транспорт 

чарасы 

документлары 

1 экз. оригинал юк Документ 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус 

телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн.  

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

өчен тәкъдим итә 

торган документлар 

исемлеге 

Кирәкле 

документның 

төп 

нөсхәләренең 

/күчермәсе 

күрсәтелгән 

саны 

Документны 

бирү шартлары 

Документка 

карата куелган 

таләпләр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнәге / 

документны 

тутыру 

күчермҽсе (транспорт 

чарасы паспорты яки 

транспорт чарасын 

теркҽү турында 

таныклык) 

5 Документ Авыр йҿк һҽм (яки) 

зур габаритлы йҿклҽр 

ташу планлаштырыла 

торган транспорт 

чарасы (автопоезд) 

схемасы 

1 экз. оригинал юк Документ 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус 

телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн 

Транспорт чарасы 

схемасында 

транспорт чарасы, 

күчҽр һҽм 

тҽгҽрмҽчлҽр саны, 

күчҽр һҽм 

тҽгҽрмҽчлҽрнең 

үзара урнашуы, 

күчҽрлҽр буенча 

йҿклҽнешне бүлү 

һҽм күчҽр 

озынлыгы буенча 

тигезсез бүленгҽн 

очракта - аерым 

кҿпчҽклҽргҽ бүлү 

сурҽтлҽнҽ. 

Приложение 

№3 к АР 

Приложение 

№3 к АР 

6 Документ Йҿкне транспорт 

хҽлендҽ йҿртүгҽ 

1 экз. оригинал юк Документ 

билгелҽнгҽн 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

өчен тәкъдим итә 

торган документлар 

исемлеге 

Кирәкле 

документның 

төп 

нөсхәләренең 

/күчермәсе 

күрсәтелгән 

саны 

Документны 

бирү шартлары 

Документка 

карата куелган 

таләпләр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнәге / 

документны 

тутыру 

техник талҽплҽр 

турында белешмҽлҽр 

тҽртиптҽ рус 

телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн 
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Бүлек 5 «Ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек аша алына торган документлар һәм мәгълүматлар» 

«Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутларда авыр йҿклҽр, зур 

габаритлы йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү» хезмҽте 

 Йҿк ташуны гамҽлгҽ 

ашыручы транспорт 

чарасының автомобиль 

юлы буенча хҽрҽкҽт 

итүгҽ махсус рҿхсҽт 

биргҽн ҿчен дҽүлҽт 

пошлинасын түлҽү 

турында мҽгълүмат 

түлҽү суммасы 

КБК 

түлҽү билгелҽү 

алучының ИНН 

алучының КПП  

Тҿбе ОКАТО 

ЮМР БК Федераль 

казначылык 

SID0003572 5 кҿн - - 
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                      Бүлек 6 «Подуслуга» нәтиҗәләре 

№   «Подуслуга» 

нәтиҗәсе 

булган 

документ/ 

документлар 

 

«Подуслуга» 

нәтиҗәсе булган 

документ/ 

документларга 

таләпләр 

Нәтиҗәнең 

характеристикасы 

(Уңай/ Тискәре) 

«Подуслуга» 

нәтиҗәсе булган 

документ/ 

документлар 

формасы 

 

«Подуслуг» 

нәтиҗәсе 

булган 

документ/ 

документла

рның 

үрнәге 

Нәтиҗә алу ысулы Мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан 

соралмаган  

«подуслуга» 

нәтиҗәләрен 

саклау вакыты 

 органда КФҮ 

«Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутларда авыр йҿклҽр, зур 

габаритлы йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү» хезмҽте 

1 Гомуми 

файдаланудагы 

юлларда эре 

габаритлы һҽм 

(яки) авыр йҿк 

ташуга рҿхсҽт 

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге бланкта 

рҽсмилҽштерелҽ, 

ЮМР БК 

җитҽкчесе 

тарафыннан 

имзалана 

уңай ЮМР БК 

бланкында  

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге 

бланкта 

рҽсмилҽштер

елҽ, ЮМР 

БК 

җитҽкчесе 

тарафыннан 

имзалана 

1.Хезмҽт 

күрсҽтүче 

органдагы вҽкиле 

аша яисҽ шҽхсҽн 

үзе аша. 

2.Почта яки 

электрон җибҽрү.  

3.Шҽхсҽн яисҽ 

КФҮ вҽкиле аша 

1 ел 1 ел 
2 Муниципаль 

хезмҽт 

күрсҽтүдҽн баш 

тарту турында 

хат 

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге бланкта 

рҽсмилҽштерелҽ, 

ЮМР БК 

җитҽкчесе 

тарафыннан 

имзалана 

тискҽре ЮМР БК 

бланкында 

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге 

бланкта 

рҽсмилҽштер

елҽ, ЮМР 

БК 

җитҽкчесе 

тарафыннан 

имзалана 
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                                                                    Бүлек 7 «Подуслуга»  күрсәтүнең технологик процесслары» 

 

 

№ 

 

Процесс 

процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтәү 

үзенчәлекләре 

Процедуран

ы 

(процессны) 

үтәү 

вакыты 

 

Процесс 

процедурасын 

башкаручы 

Процесс 

процедурасын үтәү 

өчен кирәкле 

ресурслар 

Процесс 

процедурасын 

үтәү өчен 

кирәкле 

документлар 

формалары 

«Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутларда авыр йҿклҽр, зур габаритлы 

йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү» хезмҽте 

1 Гариза һҽм 

документлар 

кабул итү 

Хезмҽт күрсҽтүче орган белгече: 

 

мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгели 

(ышанычлы зат); 

мҿрҽҗҽгать итүченең вҽкалҽтлҽрен 

тикшерүне гамҽлгҽ ашыра; 

сорауның дҿрес тутырылуын тикшерҽ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның 

күчермҽлҽрен аларның тҿп нҿсхҽлҽре 

белҽн чагыштыра, аларны раслый һҽм 

гариза бирүчегҽ чын нҿсхҽ кайтара;   

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документлар 

исемлеген һҽм аларны алу датасын 

күрсҽтеп документлар алуда расписка 

бирҽ 

15 минут Бүлек белгече  

 

Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

№1 Кушымта 

2 Гариза һҽм 

документларны 

теркҽү  

Орган белгече кушымта итеп бирелҽ 

торган документлар комплекты, электрон 

документлар ҽйлҽнеше системасында һҽм 

журналда соратып алуны терки. 

РИК карау ҿчен гариза җибҽрҽ  

Почта аша җибҽрү рҽвешендҽ кергҽн 

Запрос эш башкару инструкциясе 

нигезендҽ электрон документ ҽйлҽнеше 

системасында теркҽлҽ 

1 кҿн Бүлек белгече  

 

Технологик тҽэмин 

итү 

юк 
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№ 

 

Процесс 

процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтәү 

үзенчәлекләре 

Процедуран

ы 

(процессны) 

үтәү 

вакыты 

 

Процесс 

процедурасын 

башкаручы 

Процесс 

процедурасын үтәү 

өчен кирәкле 

ресурслар 

Процесс 

процедурасын 

үтәү өчен 

кирәкле 

документлар 

формалары 

3 Ведомствоара 

сорауның 

формалаштыру 

һҽм юнҽлеше 

Белгеч электрон рҽвештҽ 

ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша тиешле документлар бирү 

турындагы запросларны җибҽрҽ. 

1 кҿн Бүлек белгече  

 

Технологик тҽэмин 

итү 

юк 

4 Ведомствоара 

сорауга җавап 

җибҽрү 

тҽэмин итүчелҽрнең белгечлҽре сорауга 

җавап бирҽ 

5 кҿн  мҽгълүмат тҽэмин 

итүче белгеч 

Технологик тҽэмин 

итү 

юк 

5 Муниципаль 

хезмҽт 

нҽтиҗҽлҽрен 

ҽзерлҽү 

 Бүлек белгече башкара: 

гаризага теркҽлҽ торган документлардагы 

белешмҽлҽрне тикшерү; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту 

ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын 

тикшерү. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече рҿхсҽт бирүдҽн нигезле баш 

тарту проектын ҽзерли. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булмаган очракта, бүлек 

белгече түбҽндҽгелҽрне башкара: 

авыр йҿклҽр, зур габаритлы йҿклҽр 

ташуга рҿхсҽт проектын ҽзерлҽү (алга 

таба-рҿхсҽт); 

рҿхсҽт проектын бүлек башлыгы белҽн 

килештерү. 

 Бүлек җитҽкчесе кергҽн рҿхсҽт проектын 

яки нигезле рҽвештҽ баш тарту проектын 

карап тикшерҽ һҽм имзага Башкарма 

комитет җитҽкчесенҽ җибҽрҽ. 

5 кҿн 

 

 

 

 

 

1 кҿн 

Бүлек белгече  

 

 

 

 

 

Башкарма комитет 

җитҽкчесе 

Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

АР №2 

Кушымта 
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№ 

 

Процесс 

процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтәү 

үзенчәлекләре 

Процедуран

ы 

(процессны) 

үтәү 

вакыты 

 

Процесс 

процедурасын 

башкаручы 

Процесс 

процедурасын үтәү 

өчен кирәкле 

ресурслар 

Процесс 

процедурасын 

үтәү өчен 

кирәкле 

документлар 

формалары 
Башкарма комитет җитҽкчесе карар 

проектын яки нигезле рҽвештҽ баш тартуны 

раслый һҽм бүлеккҽ җибҽрҽ. 

6 Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе 

бирү 

15 минут  15 мин Орган белгече Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

юк 
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Бүлек 8 «Подуслуга»ны электрон формада күрсәтү үзенчәлекләре » 

 

Мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан 

«подуслуга» 

вакыты һәм 

тәртибе турында 

мәгълүмат алу 

ысулы 

 «Подуслуга» 

бирү өчен запрос 

бирү турында 

органга, КФҮ 

кабул итүгә 

язылу ысулы 

 «Подуслуга» 

турында 

соратып алу 

ысулы 

Хезмәт күрсәтүче 

орган 

тарафыннан 

«подуслуга» бирү 

һәм «подуслуга» 

өчен кирәкле 

башка 

документлар бирү 

турында соратып 

алу кабул итү һәм 

теркәү ысулы 

 «Подуслуга» өчен 

дәүләт 

пошлинасын түләү 

ысулы һәм Россия 

Федерациясе 

законнары 

нигезендә алына 

торган башка 

түләүләрне түләү 

ысулы 

  «Подуслуга»   

турында 

сорауның 

үтәлеше 

турында 

мәгълүмат алу 

ысулы 

«Подуслуга» алу 

барышында 

органның 

карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына),  

«подуслуга» алу 

барышында судка 

кадәр (судтан тыш) 

шикаять бирү 

ысулы 

«Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча тулысынча яки ҿлешчҽ үтҽ торган маршрутларда авыр йҿклҽр, зур габаритлы 

йҿклҽр ташуга рҿхсҽт бирү» хезмҽте 

1.Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль 

хезмҽтлҽр 

(функциялҽр) 

бердҽм порталы. 

2.Татарстан 

Республикасы 

дҽүлҽт һҽм 

муниципаль 

хезмҽтлҽр порталы. 

3.Хезмҽт күрсҽтүче 

органның рҽсми 

сайты 

1.Порталлар. 

2.Хезмҽт 

күрсҽтүче орган 

телефоны буенча 

Электрон 

документ 

формасындагы 

гариза гариза 

бирүче 

тарафыннан гади 

электрон имза 

кулланып языла.  

 

Электрон 

формада тҽкъдим 

ителгҽн 

документлар 

аларның 

оригиналлары 

белҽн 

чагыштырыла 

Кҽгазь 

чыганакларда 

документлар 

шҽхсҽн почта аша 

яки КФҮ аша кабул 

ителҽ. 

Электрон 

документлар 

органның 

интернет-кабул итү 

яки электрон 

почтасы аша. 

Теркҽлү электрон 

формада һҽм 

документлар кабул 

итү журналларында 

башкарыла 

Хезмҽт бушлай 

бирелҽ 

1.Мҿрҽҗҽгать 

итүченең дҽүлҽт 

хезмҽтлҽре 

порталында 

шҽхси кабинеты. 

2.Мҿрҽҗҽгать 

итүченең 

электрон 

почтасы. 

3.Телефон 

1.Хезмҽт күрсҽтүче 

органның рҽсми 

сайты. 

2.Судтан тыш 

(судтан тыш) 

карарларга һҽм 

күрсҽтгҽндҽ 

кылынган эшлҽргҽ 

(гамҽл кылмау) 

шикаять белдерү 

процессын тҽэмин 

итҽ торган ФДМС8 

порталы  

дҽүлҽт һҽм 

муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтү. 

3.ММИ электрон 

почтасы 

 


