
 

 
«Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют 
сикерүлҽрен, һава судноларының 
демонстрация очуларын, пилотсыз очу 
аппаратлары очуларын, җирлек территориясе 
өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүне 
рөхсҽт бирү» буенча муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүнең Административ регламентын 
раслау турында                
 
 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге № 210-ФЗ Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, «Татарстан Рес-
публикасы дҽүлҽт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дҽүлҽт хезмҽтлҽре 
күрсҽтүнең административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибен раслау турында 
һҽм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгҽрешлҽр 
кертү хакында» 2010 елның 2 ноябрендҽге № 880  Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карары нигезендҽ, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Уставына таянып, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 
1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең Административ регламентын яңа редакциядҽ 

расларга: 
- «Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының 

демонстрация очуларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе 
өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүне рөхсҽт бирү» буенча муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүнең Административ регламенты, Кушымта №1; 

- «Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының 
демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе 
өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү» буенча муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүнең Технологик схемасы, Кушымта №2. 
  2. Ҽлеге карарны мҽгълүмат стендларында игълан итҽргҽ һҽм Татарстан Республика-
сы Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырырга. 
  3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет җитҽкчесенең 
Төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, элемтҽ һҽм энергетика буенча беренче 
урынбасарына йөклҽргҽ. 
 
Башкарма комитет  
Җитҽкчесе                                                                                            В.С. Тимиряев 
 

      26.08.2019                                                                    819 
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Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрация 

очуларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле 
аэростатларны күтҽрүне рөхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең  

Административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 

1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 
Регламент) авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының 
демонстрация очуларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе 
өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүне рөхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүнең (алга таба – муниципаль хезмҽт)  стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-гариза бирүче) 
(билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һава киңлегеннҽн (һава киңлегеннҽн кулланучылар) файдалану 
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру хокукына ия булган дҽүлҽт хакимияте органнарыннан тыш). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль райо-
ны Башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы - Башкарма комитетның төзелеш, ТКХ, элемтҽ 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 көннҽре. 
Ял һҽм туклану өчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн бил-

гелҽнҽ. 
Белешмҽ телефоны: 8(84379) 22343.  
Узу шҽхесне раслаучы документлар буенча. 
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – «Интер-

нет» 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 гра-

фигы турында мҽгълүмат алынырга мөмкин:  
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында гари-

за бирүчелҽр белҽн эшлҽү өчен визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат булган мҽгълүмат 
стендлары аша.  

Мҽгълүмат стендларында урнаштырылган мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 
1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларда (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): 
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телдҽн мөрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мөрҽҗҽгать 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 
өчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 
- Россия Федерациясе Һава кодексы белҽн 19.03.1997 № 60-ФЗ (РФ законнары җы-

елышы, 24.03.1997, № 12, 1383 ст.) (алга таба-Һава кодексы); 
- «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары ту-

рында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары җы-
елышы, 06.10.2003, № 40, 3822) (алга таба – 131-ФЗ номерлы Федераль закон); 

- «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 
02.08.2010, № 31, 4179) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон));  

- Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең «Россия Федерациясе Һава тирҽлеген кулла-
нуның Федераль кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2010 елның 11 мартындагы 138 номер-
лы карары (Россия Федерациясе законнары җыелышы 05.04.2010, № 14, 1649) (алга таба 
Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 138 карары); 

- Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 16.01.2012 №6 боерыгы белҽн 
«Россия Федерациясенең Һава тирҽлеген планлаштыру һҽм куллануны оештыру «Феде-
раль авиация кагыйдҽлҽрен раслау турында» (Российская газета, №73, 04.04.2012) (алга 
таба – РФ Транспорт министрлыгының № 6 боерыгы); 

- Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 06.09.2011 ел, № 237 боерыгы 
(2015 елның 13 гыйнварындагы үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр белҽн) (Российская газета, 
№219, 30.09.2011) (алга таба РФ Транспорт министрлыгының 237 номерлы боерыгы);  

Рөхсҽт бирү тҽртибен билгелҽүче муниципаль хокукый акт белҽн. 
Югары Ослан муниципаль районы Советының 2005 елның 10 декабре №18 карары 

белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставы 
белҽн (алга таба – Устав); 

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 Нигезлҽмҽ); 

Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 31 августындагы 321 номерлы карары 
белҽн расланган Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре (алга таба – ка-
гыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 
а) авиация эшлҽре-граждан һава судларының очышларын кулланып башкарыла 

торган эшлҽр. Түбҽндҽгелҽргҽ аерыла:  
- авиация-химия эшлҽре; 
- һава юллары; 
- урман -авиация эшлҽре; 
- төзү-монтаж һҽм төяү-бушату эшлҽре; 
- медицина ярдҽме күрсҽтү максаты белҽн эшлҽр. 
б) аэростат-күтҽрелеш көче аэростатик яки бер үк вакытта аэростатик һҽм аэроди-

намик принципларга нигезлҽнгҽн очу аппараты; 
в) пилотсыз очу аппараты-бортта пилотсыз очучы (экипаж) һҽм очышта автомат 

рҽвештҽ идарҽ ителҽ торган  очу аппараты, идарҽ итү пунктыннан оператор яки ҽлеге 
алымнарны юл линиялҽре арасындагы араны тоташтырып, очу аппараты; 
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дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең ерактан то-
рып 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 (1нче кушымта) 
тутырыла. 



 
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
стандартына талҽплҽр исеме 

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 
Хезмҽт күрсҽтүне яки талҽпне 

билгелҽүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
исеме 

Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, 
һава судноларының демонстрацион очышларын, пилот-
сыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе 
өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү 

Федераль закон №210-ФЗ,  
Россия Федерациясе 
Хөкүмҽтенең 11.03.2010 №138 
карары 

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 

1. Авиация эшлҽрен, парашют сикерүлҽрен, һава судно-

ларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппа-

ратлары очуларын, җирлек территориясе өстеннҽн 

бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүне рөхсҽт итү (2 нче 

кушымта). 

2. Авиация эшлҽрен, парашют сикерүлҽрен, һава судно-

ларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппа-

ратлары очуларын, җирлек территориясе өстеннҽн 

бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүне рөхсҽт бирүдҽн баш 

тарту турында белдерү (3 нче кушымта) 

 

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
срогы, шул исҽптҽн муниципаль 
хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы 
оешмаларга мөрҽҗҽгать итү 
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу 
мөмкинлеге Россия Федерациясе 
законнары белҽн каралган очракта 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне 
туктатып тору срогы 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, гариза бирү көнен 
дҽ кертеп, 15 көн тҽшкил итҽ. 

 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору 

каралмаган 

 

2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
өчен законнар һҽм башка норматив 
хокукый актлар, шулай ук 

1) ҽлеге Регламентка 2 нче кушымта нигезендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн документ рҽвешендҽ муниципаль 

РФ №1050 карары белҽн 
расланган кагыйдҽлҽрнең 15 
пункты; 
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мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле муниципаль 
хезмҽтлҽр күрсҽтү өчен кирҽкле һҽм 
мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны 
алу ысуллары, шул исҽптҽн 
электрон формада, аларны 
тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге 

хезмҽт күрсҽтүгҽ гариза, тану билгесен, завод номерын 

(булганда) һҽм һава судносының, авиация эшчҽнлеге чо-

рын һҽм аны башкару урынын күрсҽтеп; 

2) устав, ҽгҽр мөрҽҗҽгать итүче юридик зат булып торса; 

3) мөрҽҗҽгать итүченең шҽхесен раслаучы документ; 

4) мөрҽҗҽгать итүче вҽкиленең ҽлеге Регламентның 1.2.2 

кече пунктында мөрҽҗҽгать иткҽн очракта, мөрҽҗҽгать 

итүче вҽкиленең шҽхесен раслаучы документ; 

5) ҽлеге Регламентның 1.2.2 пунктында күрсҽтелгҽн 

мөрҽҗҽгать итүче вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган до-

кумент; 

6) башкару тҽртибе проекты (эшчҽнлек төре буенча): 

 - авиация эшлҽре яисҽ очышлар җитештерү буенча 

җитҽкчелек бүлеге, ул авиация эшлҽренең билгелҽнгҽн 

төрлҽрен үтҽү үзенчҽлеклҽрен үз эченҽ ала; 

 - парашютчылар десантлау, вакыт, урын, үрлҽр сайлау 

һҽм һава судносы күтҽрелешлҽре санын күрсҽтеп; 

 - биеклеккҽ 50 метрдан артык күтҽрелү очрагында, вакыт, 

урын, бҽйлҽүле аэростатларның күтҽрелеше күрсҽтелҽ; 

7) гариза биргҽн авиация эшлҽрен башкаруга өченче зат 

белҽн килешү; 

8) билгелҽнгҽн һава судноларының очу һҽм техник экс-

плуатациялҽүгҽ кертелгҽн авиация персоналы составына 

керүче гражданнарның шҽхесен таныклаучы документлар 

күчермҽлҽре; 

9) очу яраклылыгы сертификаты (очышларга яраклылык 

турында таныклыклар) булу һҽм һава судносын Россия 

Федерациясе Граждан һава судноларының дҽүлҽт ре-

естрына кертү; 

10) Россия Федерациясе Һава кодексының 133 статьясы 

ТР Министрлар Кабинетының 
№655 карары белҽн расланган 
Кагыйдҽлҽрнең 14 пункты 
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нигезендҽ өченче затлар алдында һава судносы җава-

плылыгын мҽҗбүри иминиятлҽштерүне раслый торган до-

кументлар күчермҽлҽре; 

11) авиация эшлҽре башкарган очракта Россия Федера-

циясе Һава кодексының 135 статьясы нигезендҽ авиация 

эшлҽре вакытында эксплуатантның җаваплылыгын 

мҽҗбүри иминиятлҽштерүне раслый торган документлар 

күчермҽлҽре; 

Искҽрмҽ: ҽлеге административ регламентның 2.5 
пунктында күрсҽтелгҽн документлар гариза бирүче тара-
фыннан расланган күчермҽлҽр рҽвешендҽ (гаризалардан 
тыш) авиация эшчҽнлеге төрен үтҽүгҽ планлаштырылган 
рҽвештҽ тапшырыла. Документларның күрсҽтелгҽн 
күчермҽлҽрендҽ мөрҽҗҽгать итүче мондый документның 
һҽр битендҽ: «күчермҽсе дөрес» тамгасы, расшифровка 
белҽн имза кую, мөһер (юридик затлар, шҽхси 
эшмҽкҽрлҽр өчен) куела. 

Муниципаль хезмҽт алу өчен гариза бланкын гариза 
бирүче Башкарма комитетта шҽхси мөрҽҗҽгать иткҽндҽ 
алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма 
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар 
гариза бирүче тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысуллар-
ның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мөмкин: 

шҽхсҽн (мөрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе 
нигезендҽ эшлҽүче зат); 

почта аша җибҽрү. 
Гариза һҽм документлар шулай ук мөрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 
белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми 
файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация 
челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-
телекоммуникация челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль 
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хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да тапшырылырга 
(җибҽрелергҽ) мөмкин 

2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле 
үзидарҽ органнары һҽм мөрҽҗҽгать 
итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган һҽм муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү өчен 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 барлыкка 
килҽ: 

Һава транспорты (гражданнар авиациясе) өлкҽсендҽ 
дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтү һҽм дҽүлҽт милке белҽн идарҽ 
итү функциясен гамҽлгҽ ашыручы федераль башкарма 
хакимият органы территориаль органының уңай 
бҽялҽмҽсе, Россия Федерациясе һава киңлегеннҽн фай-
далану мөмкинлеге турында гариза бирүче тарафыннан 
һава транспорты федераль агентлыгының Идел буе 
төбҽкара һава транспорты идарҽсенҽ (алга таба – 
Росавиация Идел буе МТУ)  запрос җибҽрү юлы белҽн 
тапшырыла.Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы доку-
ментларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге ре-
гламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мөрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзи-
дарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында бул-
ган югарыда аталган документларны талҽп итү тыела. 

Мөрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн 
мҽгълүматларны үз эченҽ алган документларны 
тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту 
өчен нигез булып тормый 

 

2.7. Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда килештерү 
хезмҽт күрсҽтү өчен талҽп ителгҽн 
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 
орган тарафыннан гамҽлгҽ 
ашырыла торган дҽүлҽт хакимияте 
органнары (җирле үзидарҽ 
органнары) һҽм аларның структур 
бүлекчҽлҽре Исемлеге 

1. Росавиация ВТ Идел буе территориаль идарҽсе. 
2. Россия Федерациясе Федераль иминлек хезмҽтенең 

Татарстан Республикасы буенча идарҽсе. 
3. Татарстан Республикасы буенча Россия Федераци-

ясе Эчке эшлҽр министрлыгы. 
4. «Һава хҽрҽкҽтен оештыру буенча дҽүлҽт корпора-

циясе» федераль дҽүлҽт унитар предприятиесенең «Та-
таэронавигация» филиалы белҽн килештерү 

 

2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
өчен кирҽкле документларны кабул 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшырмау; 
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 
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итүдҽн баш тарту өчен нигезлҽрнең 
тулы исемлеге 

2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 
килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документлар-
да теркҽлмҽгҽн төзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыга-
рырга мөмкинлек бирми торган җитди бозулар бар; 

4) тиешле органга документлар тапшырмау 

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне 
туктатып тору яки бирүдҽн баш 
тарту өчен нигезлҽрнең тулы 
исемлеге 

Хезмҽт күрсҽтүне туктату өчен нигез каралмаган. 
Баш тарту өчен нигез: 

ҽлеге Регламентның 2.7 пунктында күрсҽтелгҽн 
дҽүлҽт органнарының тискҽре бҽялҽмҽлҽрен алу, авиа-
ция эшлҽре үтҽлешен килештерү, парашют сикерүлҽре, 
җирлек территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларның 
күтҽрелүе нҽтиҗҽлҽре буенча 

  

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн 
өчен алына торган дҽүлҽт 
пошлинасы яки башка түлҽү алу 
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ  

2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
өчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган 
хезмҽт күрсҽтүлҽр өчен, 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 күрсҽтү 
турында сорау биргҽндҽ һҽм 
мондый хезмҽт күрсҽтү 
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның 
максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 
минуттан да артмаска тиеш. 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чи-
ратта көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 
тиеш 

 

2.13. Мөрҽҗҽгать итүченең 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында 
соравын, шул исҽптҽн электрон 
формада да теркҽү вакыты 

Гариза кергҽн вакыттан бер көн эчендҽ. 
Электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) көнендҽ 
икенче ялдан (бҽйрҽм)соң эш көненҽ теркҽлҽ 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын  
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торган биналарга, гариза 
бирүчелҽрне көтү һҽм кабул итү 
урынына, шул исҽптҽн ҽлеге 
объектларның инвалидлар өчен 
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 

сүндерү системасы белҽн җиһазландырылган биналарда, 
документларны рҽсмилҽштерү өчен кирҽкле җиһазлар, 
мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага 
уңайлы керү- чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, 
текст һҽм мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр 
өчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның 
чиклҽнгҽн мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла. 

2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 
һҽркем өчен мөмкин булуы һҽм 
сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул 
исҽптҽн мөрҽҗҽгать итүченең ва-
зыйфаи затлар белҽн үзара 
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 
дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм муници-
паль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күп-
функцияле үзҽгендҽ муниципаль 
хезмҽт алу мөмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 
күпфункцияле үзҽгенең эш урынна-
рында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-
коммуникацион технологиялҽр кул-
лану белҽн дҽ муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүнең барышы турында 
мҽгълүмат алу мөмкинлеге,  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем өчен 
мөмкин булуы күрсҽткечлҽре булып тора: 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комите-
ты бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану 
мөмкинлеге зонасында урнашуы; 

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: 

мөрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм 
бирү чиратлары; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 
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хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) ка-
рата шикаять; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 
игътибарсыз мөнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ 
һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муници-
паль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм мөрҽҗҽгать 
итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. 
Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күп-
функцияле үзҽгендҽ (алга таба – КФҮ) муниципаль хезмҽт 
күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында кон-
сультация бирүне, документлар кабул итүне һҽм бирүне 
КФҮ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында 
мҽгълүмат дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 
порталында, КФҮдҽ мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан алына 
ала 

2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
үзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 
тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ Та-
тарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
Порталы аша алырга мөмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ту-
рында гариза электрон формада бирү каралган булса, га-
риза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы аша (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽүлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша 
(функциялҽре)(http:// www.gosuslugi.ru/) бирелҽ 

 

http://www.gosuslugi.ru/


3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм үтҽү сроклары, аларны 
үтҽү тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ проце-

дураларны башкару үзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ про-

цедураларны башкару үзенчҽлеклҽре 
 
 

3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 
  
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 
1) мөрҽҗҽгать 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 нче 

кушымтада күрсҽтелгҽн. 
Гариза бирүчегҽ консультация бирү 
 
3.1. Мөрҽҗҽгать итүче хокуклы мөрҽҗҽгать итҽргҽ бүлегенҽ шҽхсҽн, телефоны 

буенча һҽм (яки) электрон почта аша алу өчен консультациялҽр алу тҽртибе турында 
муниципаль хезмҽт. 

Бүлек белгече мөрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү өчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр 
буенча да, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мөрҽҗҽгать итү көнендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, 
тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рөхсҽт. 

    3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү 
 
3.3.1. Мөрҽҗҽгать 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 мөмкин. 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: 
мөрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;  
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мөрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча Ышаныч Кҽгазе); 
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү;  
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү 

(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда 
буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле төзҽтүлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта бүлек белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка ашыра: 
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү; 
мөрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ 

торган номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүне үтҽү датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн; 

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карап тикшерү өчен гариза җибҽрү. 
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Документларны кабул итүдҽн баш тарту өчен нигез булган очракта, бүлек белгече, 
документларны кабул итүне алып баручы мөрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү өчен 
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны документларны кабул 
итүдҽн баш тарту өчен 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 көн 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 көн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.  
3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү; 
 
3.4.1. Орган белгече автомобиль юлы буенча мҽгълүматлар булуны тикшерүне 

гамҽлгҽ ашыра. 
Мҽгълүматлар булмаган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту 

турында хат проектын ҽзерли (алга таба – баш тарту турында хат). 
Мҽгълүматлар булган очракта, соралган мҽгълүмат буенча автомобиль 

юлларының торышы турында белешмҽ ҽзерли (алга таба – белешмҽ). 
Ҽзерлҽнгҽн документ проектын (белешмҽ яки баш тарту турында хат) Бүлек 

башлыгына килештерүгҽ җибҽрҽ. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Бүлек башлыгына килештерүгҽ юнҽлдерелгҽн 

документ проекты. 
3.4.2. Бүлек башлыгы документ проектын (баш тарту турында белешмҽ яки хат) 

килештерҽ һҽм Башкарма комитет җитҽкчесенҽ имза сала. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ имза салуга 

юнҽлдерелгҽн документ проекты (белешмҽ яки баш тарту турында хат). 
3.4.3. Башкарма комитет җитҽкчесе документ (баш тарту турында белешмҽ яки 

хат) имзалый һҽм бүлеккҽ җибҽрҽ. 
Ҽлеге Регламентның 3.4.1 – 3.4.3 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3.3 пунктчасында каралган процедуралар 
тҽмамланганнан соң ике көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ (белешмҽ яки баш тарту турында 
хат). 

3.5. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү 
 

3.5.1. 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: 
мөрҽҗҽгать итүче шҽхси килгҽн очракта 15 минут эчендҽ; 
почта аша җибҽрелгҽн җавап җибҽрелгҽн очракта бер көн эчендҽ. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн (юнҽлешле) белешмҽ яки баш тарту 

турында хат. 
 
                  3.6. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
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3.6.1.  Мөрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу өчен, КФҮнең ерактан 

урнашкан эш урынына мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.  
3.6.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  
3.6.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 
хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҮкҽ җибҽрелҽ. 

 
3.7. Төзҽтү техник хаталар.  
3.7.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккҽ 

тапшыра: 
техник хаталарны төзҽтү турында гариза (Кушымта № 4); 
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 
техник хаталар булуны раслаучы юридик көчкҽ ия документлар.  
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны төзҽтү 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. 

3.7.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны төзҽтү 
турында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны бүлеккҽ тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер көн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: Бүлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 
һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.7.3. Бүлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 
документка төзҽтмҽлҽрне кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.4 пунктында 
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мөрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) 
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ 
мөрҽҗҽгать итүчегҽ почта аша (электрон почта аша) документ тапшыру мөмкинлеге 
турында хат җибҽрҽ (электрон почта аша) , анда техник хата бар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан 
яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң өч 
көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 
 

4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 
 

4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту га-
риза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи 
затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып 
тора: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм ки-
лештерү. 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 
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мөмкин. Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) 
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мөрҽҗҽгать итүченең конкрет 
мөрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм 
карарлар кабул итү максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда бил-
гелҽнгҽн гамҽллҽр үтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет җитҽкче-
сенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура үсеше 
бүлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында ни-
гезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары ниге-
зендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе мөрҽҗҽгать итүчелҽрнең мөрҽҗҽгатьлҽрен 
вакытында карап тикшермҽгҽн өчен җаваплылык тота. 

Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары) 
ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакытында 
һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы өчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла 
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) өчен вазыйфаи затлар һҽм башка муни-
ципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 
оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма 
комитет эшчҽнлеге ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, акту-
аль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында 
мөрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерү мөмкинлеге аша гамҽлгҽ 
ашырыла. 

 
5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кыл-
мавына) шикаять белдерүнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе 

    
         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 ши-
каять бирергҽ хокуклы. 

Мөрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да 
мөрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мөрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү ва-
кытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу; 
3) мөрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы норматив хокукый актла-
рында каралмаган документлар талҽп итү; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан Республика-
сы, Югары Ослан муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган доку-
ментларны кабул итүдҽн баш тарту, мөрҽҗҽгать итүчедҽ; 

5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ител-
гҽн Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Югары Ослан муниципаль 
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районының башка норматив хокукый актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль 
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль рай-
оны норматив хокукый актларында каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ 
мөрҽҗҽгать итүчедҽн тоткарлау; 

7) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда башкарма 
комитеттан, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яисҽ мондый 
төзҽтүлҽрнең 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 мөрҽҗҽгать итүченең 
шҽхси кабул итүе вакытында кабул ителергҽ мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн көннҽн алып унбиш эш көне эчендҽ. 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның 
вазыйфаи затына мөрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш тартуы яисҽ 
җибҽрелгҽн мөһер һҽм хаталарны төзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 
төзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн көннҽн соң биш эш көне эчендҽ.  

5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш: 
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ 

торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи 
затының атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мөрҽҗҽгать 
итүченең яшҽү урыны турында мҽгълүмат - физик зат яисҽ исеме, мөрҽҗҽгать итүченең 
урнашу урыны турында мҽгълүмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ өчен телефон номеры 
(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) мөрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, 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 мөмкин. 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) мөрҽҗҽгать 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 төзҽтү рҽвешендҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарта. 
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн көннҽн соң килүче көннҽн дҽ соңга 

калмыйча мөрҽҗҽгать итүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мөрҽҗҽгать 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 
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вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура 
органнарына җибҽрҽ.



                                                                                                                Кушымта  №1 
   

(муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органы 
исеме) 

 
 
 
____________________________________________
________________________ (алга таба-гариза 
бирүче). 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт 
мҽгълүматлары, яшҽү урыны буенча теркҽлү, 
телефон) 

 
                                                             ГАРИЗА 

 
Территория өстендҽ авиация эшлҽренҽ, парашют сикерүлҽре, аэростатларның 

күтҽрелешлҽренҽ рөхсҽт бирү сорау 
 __________ 

 
 

_____________ территориясе өстендҽ 
________________________________________________________________ өчен 

(һава киңлеген куллану буенча эшчҽнлек төре)  
һава киңлеген файдалануга рөхсҽт бирүегезне сорыйм. 

 
һава суднасында: 
ти-
бы_________________________________________________________________________
______ 
 
Дҽүлҽт (теркҽү) тану билгесе __________________________________________ 
 
завод номеры (булган-
да)__________________________________________________________________ 
 
Территория өстендҽ һава киңлеген куллану срогы ___________: 
 
башлана____________________________________________, тҽмамла-
на_________________________________. 
 
Территория өстендҽ һава киңлеген куллану урыны _______ (куллану планлаштырыла 
торган утырту мҽйданчыклары): 
 
___________________________________________________________________________
__________________, 
 
Территория өстендҽ һава киңлеген куллану вакыты___________: 
_____________________________ 

(төнге/көндезге) 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽкле документларны терким: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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____________________________________ 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында эшкҽртү һҽм минем күрсҽткҽн шҽхси 
мҽгълүматларны тикшерергҽ ризалык бирҽм. 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен шҽхсҽн документ формасында кҽгазьдҽ тапшы-
руыгызны һҽм электрон почта аша электрон документ формасында җибҽрүегезне со-
рыйм/электрон документ рҽвешендҽ "Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы" дҽүлҽт мҽгълүмат системасын кулланып тапшыруыгызны со-
рыйм/телефон аша хҽбҽр итҽргҽ (кирҽк дип ассызыкларга кирҽк). 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр алу өчен кирҽкле запрос һҽм документлар кабул итүдҽн 
баш тарту турындагы карарны шҽхсҽн документ формасында кҽгазьдҽ тапшыруыгызны 
һҽм электрон почта аша электрон документ рҽвешендҽ тапшыруыгызны со-
рыйм/электрон документ рҽвешендҽ "Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы" дҽүлҽт мҽгълүмат системасын кулланып,  документ формасында 
тапшыруыгызны сорыйм/телефон аша хҽбҽр итҽргҽ (кирҽк дип ассызыкларга). 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карарны шҽхсҽн документ форма-
сында кҽгазьдҽ тапшырырга/электрон почта аша электрон документ рҽвешендҽ 
җибҽрергҽ/электрон документ рҽвешендҽ "Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муници-
паль хезмҽтлҽр Порталы" дҽүлҽт мҽгълүмат системасын кулланып, "Татарстан Респуб-
ликасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы" дҽүлҽт мҽгълүмат системасын 
күрсҽтүегезне үтенҽм/телефон аша хҽбҽр итҽргҽ (кирҽк дип ассызыкларга). 
 
________________                                             ___________________           
(көн, ай, ел)  
 ________________ 
     (имза)                                                              (расшифровкасы) 
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Кушымта №2  
 

 
Территория өстендҽ авиация эшлҽренҽ, парашют сикерүлҽре, аэростатларның 

күтҽрелешлҽренҽ рөхсҽт _______* 
 
«__»___________20__ ел                   
№___________ 

Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 2010 елның 11 мартындагы 138 номерлы ка-
рары һҽм муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты турындагы Нигезлҽмҽ ниге-
зендҽ расланган Россия Федерациясе һава киңлеклҽрен куллану буенча Федераль Ка-
гыйдҽлҽрнең 49 пункты нигезендҽ ____________, Башкарма комитет рөхсҽт итҽ 

__________________________________________________________________________
_________ 

(юридик затның исеме; физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 

урнашу/яшҽү урыны адресы): __________________________________________________ 
 
дҽүлҽт теркҽве турында таныклык: ___________________________________________ 

(серия, номер) 
шҽхесне раслаучы документ: ___________________________________________ 

(серия, номер) 
Территория өстендҽ һава киңлеген куллану ______ өчен: 
___________________________________________________________________________
__________ 

(һава киңлеген куллану буенча эшчҽнлек төре) 
һава суднасында: 
тибы 
___________________________________________________________________________
______ 
Дҽүлҽт (теркҽү) тану билгесе ___________ 
завод номеры (булганда) 
_________________________________________________________ 
 
Территория өстендҽ һава киңлеген куллану срогы ______: 
___________________________________________________________________________
_________ 
Чиклҽүлҽр/искҽрмҽлҽр: 
___________________________________________________________________________
_________ 
Рөхсҽтнең гамҽлдҽ булу 
срогы:___________________________________________________________ 
 
_________________    _______________ 
 ____________________ 

(вазифа)     (имза)    (расшифровкасы) 
 
* ҽлеге рөхсҽт Башкарма комитет бланкында рҽсмилҽштерелҽ 
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Кушымта №3 

Территория өстендҽ авиация эшлҽренҽ, парашют сикерүлҽре, аэростатларның 

күтҽрелешлҽренҽ рөхсҽт бирүдҽн баш тарту турында  

Белдермҽ  

____________ 

 

«__» _________20__ ел 

 
_______________________________________________________________________ 

(юридик затның исеме; физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 
________________________________________________________________________ 

(рөхсҽт бирүдҽн баш тартуның нигезе күрсҽтелҽ) 
 
 
 
_______________   _________________             
_________________________ 
      (вазифа)     (имза)                     
(расшифровкасы) 



                                                                                                                                                                           
                                                                                                                               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

Зарегистрирова

нное заявление 

и документы

Специалист Отдела проверяет 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 

предусмотренных в п. 2.9 

настоящего регламента (1 день)

Основания для 

отказа 

отсутствуют?
Специалист Отдела направляет 

посредством сети 

межведомственного  

электронного взаимодействия 

запросы 

Отсутствуют

Специалист Отдела готовит 

проект письма об отказе в 

предоставлении услуги

Имеются

Специалист, ведущий прием 

заявлений уведомляет  заявителя 

о наличии препятствий для 

регистрации заявления и 

возвращает ему документы 15 

мин. (в день поступления)

Нет

Возвращенные 

заявителю 

документы

Письмо об 

отказе в 

предоставлени

и услуги

Документы 

или сведения

Специалист Отдела 

подготавливает проект 

документа согласует его в 

установленном порядке

Проект документа о выдаче 

разрешения или проект документа об 

отказе

Специалист Отдела 

регистрирует решение о выдаче 

разрешения (об отказе в выдаче 

разрешения), извещает 

заявителя 

Извещение 

заявителя

Запрос о 

предоставлени

и сведений 

Специалисты поставщиков 

данных обрабатывают запрос

Предоставляют 

данные?

Специалист поставщиков 

данных предоставляет сведения

Да

Специалист 

поставщиков данных 

готовит уведомление 

об отказе 

Нет

Уведомление 

об отказе

Руководитель исполкома 

утверждает проект документа 

Утвержденный 

документ

Специалист Отдела выдает 

заявителю оформленное 

разрешение о получении 

разрешения или письмо об 

отказе в выдаче разрешения с 

указанием причин отказа. 

Выданное 

разрешение 

или письмо об 

отказе в 

выдаче 

разрешения
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Кушымта №5 
Ерактан торып эш урыннары һҽм документлар кабул итү графигы  

Исемлеге 
 

№  Ерактан торып эш урын-
нары урнашу урыны 

Хезмҽт күрсҽтелҽ торган торак 
пунктлар 

Документларны ка-
бул итү графигы 

1. 
 

Югары Ослан авылы,  
Медгородок, 21а 

Югары Ослан районы барлык 
торак пунктлары 

Дүш: 8:00-17:00 
Сиш: 8:00-19:00 
Чҽрш: 8:00-17:00 
Пҽнҗ: 8:00-19:00 
Җом: 8:00-17:00  
Шим: 8:00-13:00 

 



Кушымта №6 
Татарстан Республикасы ___________муниципаль районы  
Башкарма комитет җитҽкчесенҽ   
__________________________ 

 
Техник хаталар төзҽтү турында 

Гариза 
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________ 
(хезмҽт күрсҽтү исеме) 

Язылган:____________________________________________________________________________________________________
___________________________ 

Дөрес мҽгълүматлар:_______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Кертелгҽн техник хатаны төзҽтергҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне со-
рыйм.  

Түбҽндҽге документларны терким: 
1. 
2. 
3. 
Техник хаталарны төзҽтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгҽн очракта мондый карарны җибҽрүегезне со-

рыйм: 
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, туп-

лау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ 
мҽгълүматларны эшкҽртү өчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн ав-
томатлаштырылган 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 дөрес дип са-
ныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн 
талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дөрес мҽгълүматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: 
_______________________. 

 
______________    _________________ ( ________________) 
 (дата)      (имза)  (Ф.И. 
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                                                                                                                      Кушымта №2 

 

«Авиация эшләрен башкаруга, парашют сикерүләрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратлары 

очуларын, җирлек территориясе өстеннән бәйләүле аэростатларны күтәрүгә 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 

комитеты 1 

2 Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр реестры «Дҽүлҽт 

мҽгълүмат системасында хезмҽт күрсҽтү 

номеры» 

юк 

3 Хезмҽтлҽрнең тулы исеме  Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрацион 

очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе өстеннҽн 

бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү 

4 Хезмҽтлҽрнең кыскартылган исеме Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрацион 

очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе өстеннҽн 

бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү 

5 Хезмҽт күрсҽтүнең административ 

регламенты 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрация 

очуларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле 

аэростатларны күтҽрүне рөхсҽтлҽр бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 

административ регламентын раслау турында» 29.09.09 2017 ел № 1839 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 
 

1Алга таба кыскартулар кертелде – ЮМР БК
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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 

«
П

о
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о
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«Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, 

җирлек территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү» хезмҽте 

15 көн2  15 көн 1.Документларны тиешенчҽ 

тапшырмау. 

2.Тапшырылган 

документларның АР 2.5 

пунктында күрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ 

туры килмҽве. 

3.Гаризада һҽм гаризага 

теркҽлҽ торган 

документларда теркҽлмҽгҽн 

төзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген 

юкка чыгарырга мөмкинлек 

бирми торган җитди бозулар 

бар. 

4.Документларны тиешле 

органга тапшырмау 

2.7 АР3 пунктында 

күрсҽтелгҽн дҽүлҽт 

органнарының 

авиация эшлҽрен 

башкаруны 

килештерү 

нҽтиҗҽлҽре буенча 

тискҽре 

бҽялҽмҽлҽрен алу, 

парашют 

сикерүлҽре, җирлек 

территориясе 

өстеннҽн бҽйлҽргҽ 

ия аэростатларның 

күтҽрелеше 

нҽтиҗҽлҽре буенча 

алу 

юк юк юк - - 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 
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2Монда алга таба да вакыт эш көннҽрендҽ исҽплҽнҽ 

 3АР – муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты 

 

3 Бүлек «Подуслуга» гариза бирүчеләре турында мәгълүматлар 

 

№   «Подуслуга» 

алу 

хокукына ия 

затлар 

категориялә

ре 

Мөрәҗәгать 

итүченең 

«подуслуга» алу 

өчен тиешле 

категориядәге 

хокуклылыгын 

раслый торган 

документ  

Мөрәҗәгать 

итүченең 

«подуслуга» алу 

өчен тиешле 

категориядәге 

хокуклылыгын 

раслый торган 

документка 

билгеләнгән 

таләпләр 

Мөрәҗәгать 

итүче вәкилләре 

тарафыннан 

«подуслуга» 

алуга гариза 

бирү мөмкинлеге 

булу 

Мөрәҗәгать 

итүче исеменнән  

гариза бирү 

хокукына ия 

затларның тулы 

исемлеге 

 Мөрәҗәгать 

итүче исеменнән  

гариза бирү 

хокукын 

раслаучы 

документ исеме 

Мөрәҗәгать итүче 

исеменнән гариза 

бирү хокукын 

раслый торган 

документка 

билгеләнгән 

таләпләр 

«Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, 

җирлек территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү» хезмҽте 

1 Физик затлар Гариза бирүче 

яки вҽкил 

шҽхесен 

раслаучы 

документ:  

- паспорт;  

- вакытлыча 

шҽхес 

таныклыгы 

Документ бөтен 

Россия 

Федерациясе өчен 

бердҽм бланкта рус 

телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Мөрҽҗҽгать иткҽн 

вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

Каралган Телҽсҽ кайсы 

эшкҽ яраклы 

физик зат, 18 яше 

тулган, ышаныч 

кҽгазе булган.  

Билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ һава 

киңлегеннҽн 

файдалану буенча 

эшчҽнлекне 

гамҽлгҽ ашыру 

хокукы бирелгҽн 

Ышаныч кҽгазе Нотариаль 

таныкланган   

ышаныч кҽгазе 

күчерелмҽсе. 

Хезмҽт күрсҽтү өчен 

мөрҽҗҽгать иткҽн 

вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

2 Юридик 

затлар 

Физик зат 

вазыйфасына 

сайлау яки 

билгелҽү 

турында карар 

(боерык)  . 

Гариза бирүче 

Үз эченҽ 

түбҽндҽгелҽрне 

алырга тиеш: 

вазыйфаи затның 

имзасын, документ 

төзү датасын, 

физик затның 

Каралган Тиешле 

вҽкалҽтлҽре 

булган затлар 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ һава 

киңлегеннҽн 

файдалану буенча 

Ышаныч кҽгазе Җитҽкче 

тарафыннан кул 

куелган һҽм 

мөрҽҗҽгать 

итүченең юридик 

зат мөһере белҽн 

расланган яки 
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яки вҽкил 

шҽхесен 

раслаучы 

документ: 

паспорт 

хокукы турында 

мҽгълүматны 

мөрҽҗҽгать итүче 

исеменнҽн 

ышанычнамҽсез 

эшлҽргҽ. Хезмҽт 

күрсҽтү өчен 

мөрҽҗҽгать иткҽн 

вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

эшчҽнлекне 

гамҽлгҽ ашыру 

хокукына ия 

ышаныч кҽгазенең 

нотариаль 

таныкланган 

күчермҽсе 

мөрҽҗҽгать итүче 

исеменнҽн гамҽллҽр 

башкаруга 

ышанычнамҽ 

 



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 

«Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, 

җирлек территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү» хезмҽте 

1 Хезмҽт күрсҽтү 

турында гариза 

1 экз. оригинал юк Гариза Тану билгесенең 

тибын, дҽүлҽт 

(теркҽү) тану 

билгесен, завод 

номерын 

(булганда) һҽм 

һава судносының, 

авиация эшчҽнлеге 

чорын һҽм урынын 

күрсҽтеп 

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. 

Мөрҽҗҽгать 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 

өчен мөрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта 

- - 
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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 

гамҽлдҽ булырга 

тиеш 

4 Документ  Устав, ҽгҽр 

мөрҽҗҽгать итүче 

юридик зат булып 

торса 

1 экз. 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

расланган 

күчермҽсе 

юк Билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн 

- - 

5 Документ  башкару тҽртибе 

проекты (эшчҽнлек 

төре буенча) 

1 экз. оригинал юк - авиация эшлҽре 

яисҽ очышлар 

уздыру буенча 

җитҽкчелек 

бүлеге, ул авиация 

эшлҽренең 

билгелҽнгҽн 

төрлҽрен үтҽү 

үзенчҽлеклҽрен үз 

эченҽ ала; 

 - парашютчылар 

десантлау, вакыт, 

урын, үрлҽр 

сайлау һҽм һава 

судносы 

күтҽрелешлҽре 

санын күрсҽтеп; 

 - биеклеккҽ 50 

метрдан артык 

күтҽрелү 

очрагында, вакыт, 

- - 
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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 

урын, бҽйлҽүле 

аэростатларның 

күтҽрелеше 

күрсҽтелгҽн 

аэростатларының 

күтҽрелешлҽре; 

6 Документ - Гариза биргҽн 

авиация эшлҽрен 

башкаруга өченче 

зат белҽн килешү 

1 экз. оригинал Ҽгҽр эшлҽр 

гариза бирүче 

тарафыннан 

башкарылмый 

икҽн 

Документ 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус 

телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн 

- - 

7 Шҽхесен раслаучы 

документ 

Очкыч һҽм техник 

эксплуатациялҽүгҽ 

кертелгҽн авиация 

персоналы 

составына керүче 

гражданнарның 

шҽхесен 

таныклаучы 

документлар 

1 экз. 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

расланган 

күчермҽсе 

һава суднолары 

кулланган 

очракта 

Документ 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус 

телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн 

- - 

8 Документ Россия Федерациясе 

Һава кодексының 

133, 135 статьялары 

нигезендҽ өченче 

затлар алдында һава 

судносы 

җаваплылыгын 

мҽҗбүри 

1 экз. 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

расланган 

күчермҽсе 

юк  - - 
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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 

иминиятлҽштерүне 

раслый торган 

документлар 

9 Документ Очкычның 

яраклылыгы һҽм 

һава судносын 

Россия Федерациясе 

Граждан һава 

судноларының 

дҽүлҽт реестрына 

кертү сертификаты; 

1 экз. 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

расланган 

күчермҽсе 

Сертификат 

булу 

Очырга яраклылык 

турында 

таныклыклар 

- - 

10 Документ Авиация эшлҽре 

вакытында 

эксплуатантның 

җаваплылыгын 

мҽҗбүри 

иминиятлҽштерүне 

раслаучы 

документлар 

1 экз. 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

расланган 

күчермҽсе 

Копиялар Россия 

Федерациясе Һава 

кодексының 135 

статьясы 

нигезендҽ авиация 

эшлҽре 

башкарылган 

очракта; 

- - 
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                                      Бүлек 5 «Ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек аша алына торган документлар һәм мәгълүматлар» 
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«Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, 

җирлек территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү» хезмҽте 

 Һава транспорты 

(гражданнар авиациясе) 

өлкҽсендҽ дҽүлҽт 

хезмҽтлҽре күрсҽтү һҽм 

дҽүлҽт милке белҽн 

идарҽ итү, Россия 

Федерациясенең һава 

киңлегеннҽн файдалану 

функциялҽрен гамҽлгҽ 

ашыра торган башкарма 

хакимият федераль 

органының һава 

киңлегеннҽн файдалану 

мөмкинлеге турында 

уңай бҽялҽмҽсе 

Күчемсез милек 

объектына 

теркҽлгҽн 

хокуклар 

турында ачык 

мҽгълүматлар 

 ЮМР БК Һава транспорты 

федераль 

агентлыгының 

Идел буе төбҽкара 

территориаль һава 

транспорты 

идарҽсе (алга таба 

– Росавиациянең 

Идел буе 

территориаль 

идарҽсе). 

 5 көн  - - 
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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 

«Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, 

җирлек территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү» хезмҽте 

1 Авиация 

эшлҽрен 

башкаруга, 

парашют 

сикерүлҽрен 

башкаруга, 

җирлек 

территориясе 

өстеннҽн 

бҽйлҽүле 

аэростатларны 

күтҽрүгҽ рөхсҽт 

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге бланкта 

рҽсмилҽштерелҽ, 

ЮМР БК 

җитҽкчесе 

тарафыннан 

имзалана 

уңай ЮМР БК 

бланкында  

АР №2 

Кушымта 

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 

АР №2 

Кушымта 
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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 

«Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, 

җирлек территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт бирү» хезмҽте 

1 Гариза һҽм 

документлар 

кабул итү 

Хезмҽт күрсҽтүче орган белгече: 

 

мөрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгели 

(ышанычлы зат); 

мөрҽҗҽгать итүченең вҽкалҽтлҽрен 

тикшерүне гамҽлгҽ ашыра; 

сорауның дөрес тутырылуын тикшерҽ; 

тҽкъдим ителгҽн документларның 

күчермҽлҽрен аларның төп нөсхҽлҽре 

белҽн чагыштыра, аларны раслый һҽм 

гариза бирүчегҽ чын нөсхҽ кайтара;   

мөрҽҗҽгать итүчегҽ документлар 

исемлеген һҽм аларны алу датасын 

күрсҽтеп документлар алуда расписка 

бирҽ 

15 минут Бүлек белгече  

 

Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

АР №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 өчен гариза җибҽрҽ  

Почта аша җибҽрү рҽвешендҽ кергҽн 

Запрос эш башкару инструкциясе 

нигезендҽ электрон документ ҽйлҽнеше 

системасында теркҽлҽ 

1 көн Бүлек белгече  

 

Технологик тҽэмин 

итү 

юк 

3 Ведомствоара Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен 1 көн Бүлек белгече  Технологик тҽэмин 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 

сорауның 

формалаштыру 

һҽм юнҽлеше 

җаваплы орган белгече гаризаны һҽм 

документлар кушып бирелҽ торган 

документларны регламентның 2.5, 2.6 

пунктлары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ 

туры килү-килмҽвен тикшерҽ. 

Белгеч электрон формада ведомствоара 

электрон хезмҽттҽшлек системасы аша 

тиешле документлар бирү турында 

запрослар җибҽрҽ. 

 итү 

4 Ведомствоара 

сорауга җавап 

җибҽрү 

тҽэмин итүчелҽрнең белгечлҽре сорауга 

җавап бирҽ 

5 көн  мҽгълүмат тҽэмин 

итүче белгеч 

Технологик тҽэмин 

итү 

юк 

5 Муниципаль 

хезмҽт 

нҽтиҗҽлҽрен 

ҽзерлҽү 

 Бүлек белгече материалларны карап, 

рөхсҽт бирү турында карар кабул итҽ яки 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту 

турында хат ҽзерли.  

 Башкарма комитет җитҽкчесе баш тарту 

турында рөхсҽт яки хат яза һҽм бүлеккҽ 

җибҽрҽ. 

5 көн 

 

 

 

1 көн 

Бүлек белгече  

 

 

 

Башкарма комитет 

җитҽкчесе 

Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

АР №2,3 

Кушымта 

6 Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе 

бирү 

Бүлек белгече мөрҽҗҽгать итүчегҽ кабул 

ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽ һҽм 

гариза бирүчегҽ карар һҽм күрсҽтмҽ бирҽ 

яки почта аша җибҽрҽ.  

КФҮ аша гариза килгҽн очракта, бүлек 

белгече теркҽлү көнендҽ КФҮ адресына 

хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен җибҽрҽ 

15 минут Бүлек белгече  

 

Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

юк 

 



                                                       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 

«Авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек 

территориясе өстеннҽн бҽйлҽүле аэростатларны күтҽрүгҽ рөхсҽт 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.Мөрҽҗҽгать 

итүченең дҽүлҽт 

хезмҽтлҽре 

порталында шҽхси 

кабинеты. 

2.Мөрҽҗҽгать 

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 ФДМС4 

порталы  

дҽүлҽт һҽм 

муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтү. 

3.ММИ электрон 

почтасы 
4
 Федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы 
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Кушымта  
(белешмҽ)  

  

 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен җаваплы һҽм аның үтҽлешен контрольдҽ 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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Ҽзерлҽде һҽм бастырды: 

Московкин А.А. 4 нөсхҽдҽ  

 


