
 

   

 

Аерым максатларда гавами сервитут билгеләү буенча  

муниципаль хезмәт күрсәтүнең  

административ регламентын раслау турында   

 

        2010 елның 27 июлендә кабул ителгән  “Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында”гы №210-ФЗ Федераль Законын 

гамәлгә ашыру максатында, карар бирәм:   

        1. Аерым максатларда гавами сервитут билгеләү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын расларга.  

2. Бөгелмә муниципаль районы Советы Аппаратының мәгълүмати 

технологияләр бүлегенә әлеге карар кабул ителгәннән алып 3 көн эчендә аны, 

килешү нигезендә, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының 

“Интернет” информация-телекоммуникация челтәрендәге рәсми порталына 

урнаштырырга.    

3. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесенең икътисадый үсеш мәсьәләләре 

буенча урынбасары М.Р. Булгаковка йөклим.   

Җитәкче                                                                 А.Р. Галиуллин 

 

 
 
 

 
 

05.09.2019 522 
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Татарстан Республикасы  
 Бөгелмә муниципаль районы 
Башкарма комитетының  

2019 елның 5 сентябрендә  
кабул иткән №522нче карарына 

КУШЫМТА    

 
Аерым максатларда гавами сервитут билгеләү буенча  

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты   

 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (алга 

таба – Регламент) аерым максатларда гавами сервитут билгеләү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең (алга таба – муниципаль хезмәт).  

1.2. Муниципаль хезмәттән файдаланучылар: Россия Федерациясе Җир 

турындагы кодексының 39.40нчы маддәсендә күрсәтелгән юридик затлар (алга таба 

– мөрәҗәгать итүче). 

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль 

районының Милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы тарафыннан күрсәтелә (алга 

таба – Палата). 

1.3.1.   Палатаның урнашкан урыны: Татарстан Республиксы, Бөгелмә шәһ., 

Владимир Ленин ур., 12 нче йорт. 

Эш графигы:  

дүшәмбе – пәнҗешәмбе: 8.00 – 17.15 сәг.;  

җомга:  8.00 – 16.00 сәг.;  

шимбә, якшәмбе: ял көннәре. 

Ял итеп, ашап алу вакыты эчке хезмәт тәртипләре белән билгеләнә.   

Белешмә өчен телефон: 8(85594) 43932.  

Эчкә шәхесне раслаучы документ белән керергә. 

1.3.2. Муниципаль районның “Интернет” информация-телекоммуникация 

челтәрендәге рәсми сайты (алга таба – “Интернет” челтәре): (http:// 

www.bugulma.tatar.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт һәм шулай ук Палатаның урнашкан урыны, эш 

графигы турындагы мәгълүматларны алырга була:    

1) Мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен Палата бүлмәләрендә муниципаль 

хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматлары булган стендлар аша.    

Татарстан Республиксының дәүләт телләрендәге мәгълүмат әлеге 

Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1нче пунктларында 

http://www.bugulma.tatar.ru/
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(аспунктларында) күрсәтелгән муниципаль хезмәтләр турындагы мәгълүматларны 

үз эченә ала;    

2) муниципаль районның “Интернет” челтәрендәге (http:// www.bugulma.tatar.ru.) 

рәсми сайтында; 

3) Татарстан Республиксының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр  Порталында 

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

4) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) Бердәм порталында 

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

5)  Палатада:  

Телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;  

Язмача (шул исәптән электрон документ формасында да) мөрәҗәгать иткәндә 

– почта буенча кәгазьдә, электрон почта аша электрон формада.  

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорауларына кагылышлы 

мәгълүматлар Палата белегече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында 

һәм Палата бүлмәләрендәге сораучылар белән эшләү буенча информация 

стендларына урнаштырыла.   

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәгеләргә нигезләп башкарыла:  

 Россия Федерациясе Гражданлык турындагы Кодексына, 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(алга таба – РФ ГК) (РФ Законнары җыентыгы, 05.12.1994, №32, 3301 б.); 

Россия Федерациясе Җир турындагы Кодексына, 25.10.2001 №136-ФЗ (алга 

таба – РФ ҖК)  (РФ Законнары җыентыгы, 29.10.2001, №44,  4147 б.); 

“Россия Федерациясендә бәяләү эшчәнлеге турында” Федераль закон (алга 

таба –   №135-ФЗ Федераль законы) 29.07.1998 №135-ФЗ (“РФ Законнары 

җыентыгы”, 03.08.1998, N 31,  3813 б.); 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыру принциплары турында”гы 

Федераль закон, 06.10.2003 (алга таба – №131-ФЗ Федераль законы) (“РФ Законнары 

җыентыгы”, 06.10.2003, №40, 3822 б.); 

“Россия Федерациясендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында”гы Федераль закон, 27.07.2010 №210-ФЗ (алга таба – № 210-ФЗ 

Федераль законы) (РФ Законнары җыентыгы, 02.08.2010, №31, 4179 б.); 

“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”гы Татарстан 

Республикасы Законы, 28.07.2004 № 45-ЗРТ  (алга таба –   №45-ЗРТ ТР законы) 

(Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 

Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Уставы;  

Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының 

Милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы турындагы нигезләмә;   

Муниципаль милектә булган җир участокларына мөнәсәбәттә сервитут 

билгеләү турында килешү буенча түләү күләмен билгеләү Кагыйдәләре.   

1.5. Әлеге регламентта түбәндәге билгеләмәләр һәм төшенчәләр кулланыла:  

http://www.bugulma.tatar.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү күпфункцияле үзәкләренең  

аерымланган эш урыны – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22 

декабрендә кабул иткән “Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру  Кагыйдәләрен раслау турында”гы 1376нчы карары 

белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү күпфункцияле үзәкләренең 

эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34нче пунктына туры китереп, Татарстан 

Республикасы муниципаль районында (шәһәр округында) шәһәр яки авыл 

җирлегендә оештырылган дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү күпфункцияле 

үзәкләренең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис); 

Техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән, 

һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт нәтиҗәсенең), 

кайсыдыр документка нигезләп кертелгән мәгълүматларга туры килмәвенә бәйле 

хата (дөрес язмау, ялгыш язу, грамматик яки арифметик хата, яисә шуңа охшаш 

хата). 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза (алга таба – 

гариза) дигәндә, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запрос дип аңлашыла (2010 

елның 27 июлендә кабул ителгән №210-ФЗ Федераль законның 2нче маддәсе, 2нче 

пункты). Гариза стандарт бланкта тутырыла (җир мөнәсәбәтләре өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен алып баручы һәм хокукый-норматив көйләүләр функциясен башкаручы 

федераль башкарма хакимият органы тарафыннан эшләнә).  
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең стандарты 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр атамасы   
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт яки таләпне билгели 

торган норматив акт   

2.1. Муниципаль хезмәт атамасы Аерым максатларда гавами сервитут билгеләү РФ ҖК, 39.38нче маддәләр  
 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт күрсәтүче җирле үзидарәнең 
эшне оештыручы- башкарма 

органы атамасы   

Палата   Палата турындагы Нигезләмә     

 

2.3. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең нәтиҗәсен тасвирлау   
1) Гавами сервитут билгеләү ( билгеләүдән баш 

тарту) турында карар  

 РФ ҖК, 39.43нче маддә, 1нче 

пункт  

2.4. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең срогы, шул исәптән, 
муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы оешмаларга мөрәҗәгать 
итү кирәклеген,  Россия 

Федерациясе законнарында эшне 
туктату мөмкинлеге каралган 
булса, муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктату срогын да исәпкә 
алып      

Дәүләт яки муниципаль милек булган җир 

участокларындагы автомобиль юлларының 
аерылып китү полосалары чикләрендәге 

автомобиль юллары киселешен яисә дәүләт яки 
муниципаль милек булган җир участокларындагы 

гомуми кулланыштагы тимер юллар белән 
автомобиль юллары киселешен ясау максатларында 
гавами сервитут билгеләгәндә – 7 көн

1
        

 Түбәндәгеләр өчен гавами сервитут 
билгеләгәндә – 30 көн: 

1) электр хуҗалыгы челтәре, җылылык челтәре, 
суүткәрү челтәре, элемтә линияләре һәм 

корылмалары объектларын, газ белән тәэмин итү 
системасы линия объектларын, нефть үткәргечләр 

РФ ҖК, 39.43нче маддә, 1нче 

пункт, 1нче аспункт 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                 
1Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы административ процедураларны башкару өчен таләп ителгән минималь вакытларны кушып исәпләнә. 

Админитсратив процедураларның озынлыгы эш көннәре белән санала.   
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һәм нефть продуктлары үтәргечләрне, аларның 
технологик аерылгысыз өлешләрен, әгәр дә әлеге 

объектлар федераль, региональ яки җирле 
әһәмияткә ия булган яки халыкны электр, газ, 
җылылык, су белән тәэмин итү, су үткәрү, аерып 

җибәрү максатларында инженерлык-техник 
тәэминат челтәренә тоташтыру (техник ялгау) өчен  

яки дәүләт яки муниципаль ихтыяҗларда элек 
урнашкан булган, җир участокларын тартып алуга 

бәйле рәвештә күчерелә объектларны урнаштыру 
өчен (алга таба – инженерлык корылмалары);    

2) федераль, региональ һәм җирле әһәмияткә ия 
булган транспорт инфраструктурасы объектлары 

төзелешен, реконструкцияләүне, ремонтлауны 
тәэмин итү өчен кирәк була торган төзелеш яки 

башка материалларны кую, вакытлы я ярдәмче 
корылмалар урнаштыру (киртәләп алу, көнкүреш 

биналары, өсте каплаулы корылмалар куюны да 
кертеп) һәм (яки) төзелеш техникасын урнаштыру 
өчен – төзелеш, реконструкцияләү, ремонтллау 

өчен билгеләнгән срокка;   
3) дәүләт милеге булган җир участокларында, 

тимер юлларның аерылып китү полосалары 
чикләрендә, шулай ук автомобиль юллары яки 

тимер юлларның киселешенең гомуми 
кулланыштагы тимер юллар белән киселешен 

билгеләү-җайлау, шулай ук  автомобиль 
юлларының яки тимер юллар киселешендә, яки 

автомобиль юлларының башка автомобиль 
юлларына килеп кушылган җир участокларында, 

автомобиль юлларының аерылып китү полосалары 

 
РФ ҖК, 39.43нче маддә, 1нче 

пункт, 1нче аспункт  
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чикләрен билгеләү-җайлау    
 

   4) автомобиль юлларын яки тимер юлларны 
тоннельләрдә урнаштыру;  

5) федераль, региональ һәм җирле әһәмияткә ия 

булган линия объектларын һәм шулай ук РФ 
ҖКнең 39.37нче маддәсенең 1нче аспунктында 

каралган корылмаларны урнаштыру, әлеге 
объектларны төзү, реконструкцияләү өчен кирәкле 

территорияләрне планлаштыруны буенча 
документлар әзерләү максатында инженерлык 

тикшерүләре үткәрү   
Юллауны карамыйча гына кире кайтару – юллау 

кергән көннән алып, ике көннән дә соңга калмыйча. 
Гавами сервитут урнаштыру турындагы карарны 

күмәк мәгълүмат чараларына һәм хокукларны 
теркәү органына җибәрү – карар кабул иткәннән 

соң ике көн эчендә.   
 
Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктату срогы 

каралмаган   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
РФ ҖК, 39.41нче маддә, 9нчы 

пункт 
 

 
 

РФ ҖК, 39.43нче маддә, 7нче 
пункт,   
 

2.5. Муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү өчен, ә тагын муниципаль 

Мөрәҗәгать итүче гавами сервитут билгеләү 
турында юллау тапшыра    

РФ ҖК, 39.41нче маддә  
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хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм 
сораучы тарафыннан мәҗбүри 

тапшырылырга тиешле, шул 
җөмләдән – электрон формада да,  
законнар яки башка хокукый-

норматив актлар нигезендә кирәк 
була торган документларның тулы 

исемлеге һәм аларны бирү тәртибе    

Юллауга түбәндәге документлар кушып бирелә: 
1) гавами сервитутның чикләре турында гавами 

сервитутның урнашу чикләренең график 
тасвирламасын һәм әлеге чикләрнең күчемсез 
милекнең бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен 

билгеләнгән үзенчәлекле нокталарының 
координатлары исемлеген үз эченә алган электрон 

документ формасында әзерләнгән мәгълүматлар; 
2) сораучы-мөрәҗәгать итүче белән гавами 

сервитут билгеләү турында юллау бирелгән җир 
участогында һәм (яки) җирләрдә урнашкан линия 

объектлары яки башка корылмалар милекчесе 
белән әлеге линия объектын реконструкцияләү, 

шул исәптән әлеге линия объектын күчерү яки юк 
итү турында төзелгән килешү, әгәр дә гавами 

сервитутны алып бару күрсәтелгән линия объектын, 
корылманы реконструкцияләү яки юк итү 

зарурлыгын тудырса;    
3) күрсәтелгән корылманы реконструкцияләү яки 

эксплуатацияләү өчен гавами сервитут билгеләү 

турында юллау бирелгән булса, инженерлык 
корылмаларына булган хокукны раслый торган 

документлар, әгәр дә андый хокук теркәлмәгән 
булса; 

4) гавами сервитут билгеләү турында сораучы-
мөрәҗәгать итүченең вәкапләтле вәкиле 

мөрәҗәгать итә икән, аның вәкаләтен раслый 
торган документ; 

5) СНИЛС (хосусый лицевой счетның иминият 
саны лицевого счета). 

Юллауда күрсәтелгән булырга тиеш: 

 
 

РФ ҖК, 39.41нче маддә, 5нче 
пункт 
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1) сораучы-мөрәҗәгать итүченең атамасы һәм 
урыны, юридик заның юридик затларны бердәм 

дәүләт теркәвендә теркәү турында язманың дәүләт 
теркәү саны һәм салым түоләүченең 
идентификация саны; 

2)   РФ ҖКның 39.37нче маддәсенә туры китереп, 
гавами сервитут билгеләүнең максаты 

3) гавами сервитут сорала торган вакыт;   
4) эшчәнлекне тәэмин итү өчен гавами сервитут 

билгеләнә торган (шундый вәзгыять килеп туган 
очракта) шул эшчәнлекне алып баруга бәйле 

рәвештә, җир участогын (аның өлешен) һәм (яки) 
анда урнашкан күчемсез милек объектының рөхсәт 

ителгән эшчәнлеген алып бару мөмкн булмау яки 
ул эшчәнлекне алып бару кыенлашкан вакыт. Әлеге 

вакытка инженерлык корылмаларын төзү, 
реконструкцияләү, капиталь яки агымдагы 

ремонтлау срогы керә; 
5) гавами сервитут билгеләү кирәклеген 

нигезләү;   

6) инженерлык корылмаларын реконструкцияләү 
яки эксплуатацияләү өчен гавами сервитут 

билгеләү турында юллау бирелгән икән, ул 
инженерлык корылмаларының сораучы-мөрәҗәгать 

итүченеке икәнлегенә хокукны күрсәтү; 
7) дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир 

участогын тартып алуга бәйле рәвештә күчкән  
инженерлык корылмаларына хокук булу турында 

мәгълүматлар, әгәр сораучы-мөрәҗәгать итүче 
әлеге инженерлык корылмаларының милекчесе 

булып тормаган очракларда;    

 
РФ ҖК, 39.41нче маддә. 1нче 

пункт, 1нче аспункт 
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8) гавами сервитут билгеләү турында юллау 
бирелгән җир кишәрлекләренең кадастр саннары 

(әгәр алар булса), адреслары яки андый җир 
кишәрлекләренең урнашкан урыннарының 
тасвирламасы;   

9) сораучы-мөрәҗәгать итүче белән элемтәгә 
керү өчен почта адресы һәм (яки) электрон почта 

адресы.   
Гавами сервитут билгеләү кирәклеген дәлилли 

торган юллауда күрсәтеләләр:  
1) әгәр федераль, региональ яки җирле әһәмияткә 

ия булган инженерлык корылмаларын 
урнаштыруны күздә тоткан территорияне 

планлаштыру буенча документлар әзерләү өчен 
инженерлык тикшерүләре үткәрү максатларында 

гавами сервитут билгеләү турында юллама 
бирелгән икән, федераль, региональ яки җирле 

әһәмияткә ия булган инженерлык корылмаларын 
урнаштыруны күздә тоткан территорияне 
планлаштыру буенча документларны раслау 

турындагы карар реквизитлары – инженерлык 
корылмаларын төзү яки реконструкцияләү 

максатларында, әгәр  шәһәр төзелеше турындагы 
законнарга ярашлы рәвештә, андый инженерлык 

территориаль планлаштыру документларында 
чагылдырылырга тиеш булса;      

      2) әгәр инженерлык корылмалары, автомобиль 
юлларының киселешен көйләү, тимер юлларның 

гомуми кулланыштагы тимер юллары, автомобилҗ 
юллары белән киселешен урнаштыру, автомобилҗ 

юлларыныңбашка автомобиль юлларына килеп 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

РФ ҖК, 39.41нче маддә, 2нче 
пункт 
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кушылу урынын булдыру, автомобиль юлларын, 
тимер юлларны тоннельләрдә урнаштыру, әлеге 

инженерлык корылмаларын, автомобиль юлларын, 
тимер юлларны реконструкцияләү өчен 
инженерлык эзләнү эшләре башкару максатларында 

гавами сервитут билгеләү турында юллау бирелгән 
икән,  инженерлык корылмаларын, автомобиль 

юлларын, тимер юлларны урнаштыру күздә 
тотылган территорияне  планлаштыру проектын 

раслау турындагы карар реквизитлары – әгәр шәһәр 
төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарга ярашлы 

рәвештә, әлеге инжнерлык корылмаларын, 
автомобиль юлларын, тимер юлларны урнаштыру 

өчен территорияне планлаштыру буенча   
документлар эшләү таләп ителмәгән очраклардан 

тыш;   
3) җирлекнең, шәһәр округының коммуналь 

инфраструктура системасын комплекслы үстерү 
программасын раслау турындагы карар 
реквизитлары яки инженерлык корылмалары 

төзүне, реконструкцияләүне күздә тоткан табигый 
монополияләр субъектларының, коммуналь 

комплекс оешмаларының инвестиция 
программаларының нигезләмәләре, әгәр әлеге 

инженерлык корылмаларын төзү яки 
реконструкцияләү максатында гавами сервитут 

билгеләү турында юллама бирелгән очракларда; 
4) әгәр дәүләт яки муниципаль ихтыяҗларда, 

элек объектлар урнашкан булган җир участокларын 
тартып алуга бәйле рәвештә күчерелә торган 

инженерлык корылмаларын реконструкцияләү 
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максатында гавами сервитут билгеләү турында 
юллау бирелә икән, җир участогын дәүләт яки 

муниципаль ихтыяҗлар өчен тартып алу турындагы 
карар реквизитлары, әлеге юллау җир участогын 
дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен тартып алу 

турындагы юллау белән бер үк вакытта бирелү 
очракларыннан тыш; 

5) РФ ҖКның 39.37нче маддәсенең 2нче 
аспунктында каралган максатлар өчен гавами 

сервитут билгеләү очрагында – федераль, региональ 
яки җирле әһәмияткә ия булган объект төзелеше 

проекты; 
6) электр челтәренә, җылылык челтәренә, 

суүткәрү һәм (яки) суны аерып җибәрү челтәренә, 
газ белән тәэмин итү челтәренә тоташтыру 

(технологик ялгау) турында якларның кем икәне 
һәм инженерлык корылмасын урнаштыру 

максатларында кирәк була торган технологик 
ялгауларның вакыты күрсәтелгән килешү, әгәр 
капиталь төзелеш объектын инженерлык-техник 

тәэминат челтәренә тоташтыру (технологик ялгау)   
өчен кирәкле инженерлык корылмасын урнаштыру 

максатларында гавами сервитут билгеләү турында 
юллау бирелгән булса һәм  инженерлык 

корылмасын урнаштыру РФ ҖКның 39.41нче 
маддәсенең 2нче пунктының 1нче һәм 2нче 

аспунктларында  күрсәтелгән документлар 
тарафыннан каралмаган булса. 

 Сораучы-мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт 
алу өчен юллау бланкынПалатага шәхсән 

мөрәҗәгать итеп ала ала. Бланкның электрон 
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формасы Башкарма комитетның рәсми сайтында 
урнаштырылган.  (Әлеге эш вакытында юллауның 

АР формасы расланмаган) 
Гариза һәм тапшырыла торган документлар 

кәгазьдә сораучы тарафыннан түбәндәге юлларның 

берсе белән тапшырыла (җибәрелә) ала:   

– шәхсән (сораучы исеменнән ышанычнамә 

нигезендә эш итүче зат тарафыннан); 

– почта аша.   

  Гариза һәм документлар сораучы тарафыннан 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 

имзаланып, гомуми мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәре, шул исәптән  “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре һәм Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең Бердәм порталы 

аша шулай ук электрон документ рәвешендә дә 

тапшырыла (җибәрелә) ала.   

2.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен хокукый-норматив актларда 

күрсәтелгән тәртиптә кирәк була 

торган, дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагындагы, 

сораучының аларны тапшырырга 

хокукы булган документларның 

тулы исемлеге һәм шулай ук 

сораучының аларны ала алу 

Әлеге категориягә кертелә ала торган 

документларны күрсәтү таләп ителми   
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юллары, шул исәптән электрон 

формада да; ул документлар 

саклана торган дәүләт органы, 

җирле үзидарә органы яки 

оешмалары 

2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү  

органы тарафыннан күрсәтелә 
торган хезмәтләрне күрсәтү өчен 
норматив-хокукый актларда 

каралган очракларда  килештерү 
кирәк кирәк була торган дәүләт 

хакимияте органнары (җирле 
үзидарә органнары) һәм аларның 

структур бүлекчәләренең исемлеге   

Килештерү таләп ителми  

2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле документларны кабул 

итүдән баш тартуга сәбәп булган  

нигез-шартларның тулы исемлеге 

 

Түбәндәге очракларда, кабул ителгән карарның 

сәбәпләрен күрсәтеп, юллау гаризасы карап 
торылмый гына кире кайтарып бирелә:    

1) Юллау шул юллауда күрсәтелгән 
максатларда гавами сервитут билгеләргә вәкаләте 

булмаган җирле үзидарә органына бирелгән булса;   
2) сораучы-мөрәҗәгать итүче РФ ҖКның 

39.40нчы маддәсендә күрсәтелгән зат булмаса;    
3) юллау РФ ҖКның 39.37нче маддәсендә 

каралмаган максатларда гавами сервитут билгеләү 

турында бирелгән булса;   
4) гавами сервитут билгеләү турындагы юллау 

белән бергә әлеге Регламентның 2.5нче пунктында 
каралган документлар бирелмәсә;   

5) гавами сервитут билгеләү турындагы юллау 
һәм аның белән тапшырылган документлар РФ 

РФ ҖК, 39.41нче маддә,9нчы 

пункт  
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ҖКның 39.41нче маддәсенең 4нче пунктында 
билгеләнгән таләпләргә туры килмәсә;   

2.9. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүдән баш тарту өчен 
нигезләренең тулы исемлеге   

Хезмәт күрсәтү өчен нигезләр каралмаган.   
Баш тарту өчен нигезләр: 

1) гавами сервитут билгеләү турындагы 

юллауда РФ ҖКның 39.41нче маддәсендә каралган 
мәгълүматлар булмау яки гавами сервитут билгеләү 

турындагы юллауда гавами сервитут билгеләү 
зарурлыгын нигезләүләрнең РФ ҖКның 39.41нче 

маддәсенең 2нче һәм 3нче пунктларында 
күрсәтелгән таләпләргә туры килмәве;    

2) гавами сервитут билгеләүнең  РФ ҖКның 
23нче һәм 39.39нчы маддәләрендә каралган 

шартлары сакланмау;   
3)  гавами сервитут билгеләргә тәкъдим ителә 

торган аерым җирләрдә, территорияләрдә, аерым 
зоналарда, федераль законнар, техник регламентлар 

һәм (яки) башка хокукый-норматив актлардагы 
таләпләр нигезендә, эшчәнлекне алып баруны 
тәэмин итү өчен гавами сервитут билгеләү таләп 

ителә торган ул эшчәнлек алып  бару тыелган 
булса;   

4) эшчәнлекне алып баруны тәэмин итү өчен 

гавами сервитут билгеләү таләп ителә торган 

эшчәнлек алып бару, шулай ук әлеге эшчәнлекне 

алып бару нәтиҗәсендә җиргә хокукның чикләнүе 

җир участогын һәм (яки) анда урнашкан  күчемсез 

милек объектын файдалану мөмкинлеген юкка 

чыгарса яки торак төзелеше өчен (шул исәптән 

 
 
 

РФ ҖК, 39.44нче маддә, 1нче 
пункт    
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хосусый торак төзелеше өчен дә), шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып бару өчен, бакчачылык, яшелчәчелек 

белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән җирләрне 

файдалануда өч айдан да күбрәк вакытка, яисә 

башка җир участокларына мөнәсәбәттә – бер елга 

кадәр кыенлыклар тудырса.    

Әлеге аспунктның нигезләмәләре дәүләт яки 
муниципаль карамакта булган һәм гражданнарга 

яки юридик затларга милек итеп бирелмәгән җир 
участокларына мөнәсәбәттә кулланылмый; 

5) эшчәнлекне алып баруны тәэмин итү өчен 
гавами сервитут билгеләү турында юллау бирелгән   
эшчәнлек алып бару әлеге юллауда күрсәтелгән 

җир участогында һәм (яки) җирләрдә урнашкан 
линия объектын яки башка корылманы 

реконструкцияләү (күчерү) яки сүтү зарурлыгына 
китерә, ә әлеге линия объектының, корылманың 

милекчесе белән сораучы-мөрәҗәгать итүче 
арасында андый реконструкцияләү (күчерү), сүтү 

турында язма формадагы килешү бирелми; 
6) РФ ҖКның 39.37нче маддәсенең 1, 3 һәм 

4нче аспунктларында каралган максатларда  гавами 
сервитут билгеләү турында юллау бирелгән 

очракларда – гавами сервитутның чикләре 
инженерлык корылмалары, автомобиль юллары, 

тимер юллар урнаштыру зонасы территорияләрен 
планлаштыру документларында күрсәтелгәннәр 
белән тәңгәл килмәсә;   

7) юллауда күрсәтелгән чикләрдә гавами 
сервитут билгеләү территорияне планлаштыруның 
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расланган проекты буенча анда башка төрле 
объектларны урнаштыруга кыенлыклар тудырса;   

8) гавами сервитут дәүләт һәм муниципаль 
максатларда җир участогын алуга бәйле рәвештә 
күчерү күздә тотылган инженерлык корылмаларын 

реконструкцияләү максатында соралса, һәм андый 
җир участогын дәүләт һәм муниөипаль 

ихтыяҗларда тартып алу турындагы юллауны 
канәгатьләндерүдән баш тарту турында капрар 

кабул ителгән 

2.10. Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен алына торган дәүләт 

пошлинасы яки башка түләүнең 

тәртибе, күләме һәм нигезләре   

 

Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә башкарыла.   

Гавами сервитут өчен түләүгавами сервитут өчен 
билгеләнгән чикләрдәге җир участогы һәм (яки) 

җирләрнең мәйданына пропорциональ рәвештә 
исәпләнә.   

Дәүләт яки муниципаль милек булган, өченче 
затларның мөнәсәбәте булмаган җир участогына 

карата гавами сервитут өчен түләү әлеге җир 
участогын файдалануның һәр елы өчен ул җир 
участогының кадастр бәясенең 0,01 проценты 

күләмендә билгеләнә. Шул ук вакытта өч елга һәм 
аннан озаккарак билгеләнгән гавами сервитут өчен 

түләү сервитут гамәлдә булган барлык вакыт өчен 
сервитут билгеләнгән җир участогының кадастр 

бәясенең 0,1 процентыннан да кимрәк була алмый.      
Әгәр җир участогына һәм (яки) җирләргә 

мөнәсәбәттә кадастр бәясе билгеләнмәгән икән, 
гавами сервитут өчен түләү күләме, РФ ҖКның 

39.46нчы маддәсенең 3нче һәм 4нче пунктларына 
туры китереп, муниципаль район (шәһәр округы), 

федераль әһәмияткә ия булган шәһәр составындагы 

 

 
 

РФ ҖК, 39.46нчы маддә   
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муниципаль берәмлек буенча җир участокллары 
кадастр бәяләренең уртача күрсәткеченнән чыгып 

санала.    
Хосусый милек яки дәүләт яки муниципаль 

милек булган һәм гражданнарга, юридик затларга 

бирелгән җир участокларына мөнәсәбәттә гавами 
сервитут өчен түләү “Россия Федерациясендә 

бәяләү эшчәнлеге турында”гы Федераль законга 
туры китереп, һәм җир мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

дәүләт сәясәтен эшләү һәм хокукый-норматив 
көйләүләрне алып бару функцияләрен башкаручы 

федераль башкарма хакимият органы тарафыннан 
расланган методик рекомендацияләргә туры 

китереп билгеләнә.  Андый түләүнең күләме җир 
участогының хокукый хуҗасына гавами сервитут 

башкару турында  килешү җибәрү датасына кадәр 
булган утыз көн эчендә билгеләнә.   

Түбәндәге очракларда гавами сервитут түләүсез 
була:   

1) РФ ҖКның 39.37нче маддәсенең 3нче 

аспунктында каралган максатларда;   
2) РФ ҖКның 39.37нче маддәсенең 4нче 

аспунктында каралган максатларда, гавами 
сервитут дәүләт яки муниципаль милек булып 

тормаган һәм аңа өченче затның мөнәсәбәте 
булмаган җир участокларына һәм (яки) җирләргә  

мөнәсәбәттә билгеләнгән очракларда;    
3) җир участогының хокукый хуҗасы эш 

башкару максатларында гавами сервитут 
билгеләнгән инженерлык-техник тәэминат 

челтәрләренә тоташтыру (техник кушылу) 

 
 

 
 
 

 
 

РФ ҖК, 39.46нчы маддә, 6нчы 
пункт   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
РФ ҖК, 39.46нчы маддә, 7нче 

пункт   
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турындагы килешүендә катнашучы бер як булып 
торган очракта   

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәк була торган һәм 
мәҗбүри хезмәтләр күрсәткән өчен 

алына торган   түләүнең тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, әлеге 

түләүнең күләмен исәпләү 
методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп        

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 
ителми   

 
 
 

2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында запрос биргәч һәм ул 

хезмәтләрнең нәтиҗәсен алганда 

чират көтүнең максималь срогы   

 

Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бирү, чират 

булганда, 15 минуттан артык түгел   

Муниципаль хезмәтнең нәтиҗәсен алу өчен 

чиратта торуның максималь вакыты 15 минуттан 
артып китәргә тиеш түгел.   

 

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 

сораучы-мөрәҗәгать итүченең 

запросын теркәү срогы, шул 

исәптән, электрон формада 

 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә теркәлә.  

Ял (бәйрәм) көнне электрон формада килгән 
запрос ял (бәйрәм) көннән соңгы эш көнендә 
теркәлә   

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга, көтеп утыру һәм 

сораучы-мөрәҗәгать итүчене кабул 

итү урыннарына, шул исәптән, 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль яклау 

турындагы законнары нигезендә, 

инвалидларның ул объектларга 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы 
система һәм янгын сүндерү системасы, 

документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле 
мебель, мәгълүмат стендлары  белән 

җиһазландырылган бина һәм бүлмәләрдә 
башкарыла   

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү 
урынына каршылыксыз үтеп керә алуы (керү-чыгу 

юлының һәм эчтә уңайлы хәрәкәтләнә алу 
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керә алуын тәэмин итүгә, андый 

хезмәт күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм мультимедиа 

мәгълүматын ясап куюга таләпләр     

 

мөмкинлеге булу) тәэмин ителә.  
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы 

визуаль, текстлы һәм мультимедиа мәгълүматлары 
мөрәҗәгать итүче-сораучыларга уңайлы 
урыннарда, шул исәптән, инвалидларның чикле 

мөмкинлекләрен дә исәпкә алып урнаштырыла.    
 

2.15. Муниципаль хезмәтләрдән 

файдалана алу 

 һәм сыйфат күрсәткечләре, шул 

исәптән, дәүләт хезмәте 

күрсәткәндә, вазыйфаи затлар 

белән аралашу саны һәм аларның 

дәвамлылыгы, дәүләт хезмәтләрен 

дәүләт һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтү күпфункцияле үзәкләрендә 

алу мөмкинлеге, дәүләт 

хезмәтләрен алганда дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең барышы 

турында мәгълүмат алу 

мөмкинлеге, шул исәптән, 

мәгълүмати-коммуникацион 

технологияләрне файдаланып 

Муниципаль хезмәтләрдән файдалана алу 

күрсәткечләре булып торалар:   

1) Башкарма комитет бинасының җәмәгать 
транспортында барып җитә алырлык зонада 

урнашкан булуы;  
2) Мөрәҗәгать итүчеләрдән гаризалар кабул итү 

өчен җитәрлек кадәр санда белгечләр һәм шулай 
ук бүлмәләр булу;   

3) Мәгълүмат стендларында, “Интернет” 
челтәрендә,   Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең Бердәм порталында муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең ысуллары, тәртибе һәм 
сроклары турында тәфсилле тулы мәгълүмат 

булу. 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты 

түбәндәгеләрнең булмавы белән характерлана:   

1) мөрәҗәгать итүче документлар тапшырганда 

яки аның үзенә биргәндә чиратлар юклык;   
2) муниципаль хезмәт күрсәтү срокларының 

бозылмавы; 
3) муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
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хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаятьләр;   

  4) муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мөрәҗәгать итүчеләрнең дорфа, 

игътибарсыз мөнәсәбәте турында зарлары. 

   

      Муниципаль хезмәт күрсәтү турында запрос 

биргәндә, муниципаль хезмәтнең нәтиҗәләрен 

алганда  муниципаль хезмәт күрсәтүче белән 

мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр гына элемтәдә 

булуы күздә тотыла. Үзара аралашуның 

дәвамлылыгы регламент белән билгеләнә.    

     Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү 

күпфункцияле үзәкләрендә муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә, консультация үткәрүне, документлар 

кабул итү һәм бирүне КФҮ белгече башкара.  

      Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы 

турындагы мәгълүмат мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан КФҮдә алына ала.  

2.16. Муниципаль хезмәтләрне 
электрон формада күрсәтү 

үзенчәлекләре    

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада 

күрсәтү тәртибе турында консультацияне 

Интернет-кабул итүе яки Татарстан  Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша 

алырга мөмкин. 

      Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза 

бирү закон тарафыннан каралган очракта, электрон 

 



 22 

гариза Татарстан  Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр порталы 

(http://uslugi.tatar.ru/) яки Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) күрсәтүнең бердәм 

порталы (http:// www.gosuslugi.ru/) аша бирелә. 

 

 
 

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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3.  Административ процедураларны үтәү составы, эзлеклелеге һәм 

сроклары, аларны үтәүгә таләпләр, шул исәптән, административ 

процедураларны электрон формада үтәү үзенчәлекләре, шулай ук Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәкләрендә, 

аерымланган эш  урыннарында административ процедураларны үтәү 

үзенчәлекләре  

3.1. Муниципаль хезмәтләр күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген 

тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү  үз эченә түбәндәге процедураларны ала:    

 1) сораучы-мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) гаризаны кабул итү һәм теркәү; 

 3) җир участокларына хокуклары булганнарга хәбәр бирү;   

4) муниципаль хезмәтләрнең нәтиҗәсен әзерләү һәм тапшыру; 

 

3.2. Сораучы-мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү     

 
3.2.1. Сораучы-мөрәҗәгать итүче шәхсән һәм (яки) телефон аша 

муниципаль хезмәтләр алу тәртибе турында консультация алу өчен Палатага 

мөрәҗәгать итә.    

Палата белгече тарафыннан мөрәҗәгать итүчегә консультация үткәрелә, 

шул исәптән муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларның составы, 

формасы һәм эчтәлеге буенча, кирәк очракта, гариза бланкын тутыруда ярдәм 

күрсәтелә.  

Бу пунктта билгеләнгән процедуралар сораучы мөрәҗәгать иткән көндә 

башкарыла.   

Процедуралар нәтиҗәсе: консультацияләр, документларның составы, 

формасы һәм эчтәлеге буенча искәрмәләр, кисәтүләр.   
 

Россия Федерациясе Җир турындагы кодексының  
39.37нче маддәсенең 3нче аспунктында каралган максатларда 

 гавами сервитут билгеләү турында карар кабул итү   

 
3.3. Юллауны кабул итү һәм теркәү  

 3.3.1. Сораучы-мөрәҗәгать итүче  шәхсән яисә ышанычлы заты аркылы 

яки КФҮ, КФҮнең аерымланган эш урыны аша Юллауны Палатага тапшыра һәм 

әлеге Регламентның 2.5нче пунктында күрсәтелгән документларны тәкъдим итә.     

Электрон формада язылган юллау  Палатага электрон почта аша яки   

Интернет-кабул итү бүлегенә җибәрелә. 

  Электрон формада тапшырылган гариза тиешле тәртиптә теркәлә.    

 3.3.2. Юллауны  кабул итүче Палата белгече башкара: 

сораучы-мөрәҗәгать итүченең шәхесен ачыклауны;   
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сораучы-мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерүне (ышанычнамә 

буенча эш иткән очракта); 

әлеге Регламентның 2.5нче пунктында каралган документларның булуын 

тикшерүне;   

тәкъдим ителгән документларның тиешле таләпләргә туры килүен 

(документларның күчермәләре тиешенчә рәсмиләштерелгән булуны, 

документларда сызган-бозган, өстәп язган урыннар һәм башка төзәтмәләр 

юклыкны) тикшерүне.   

Искәрмәләр-кисәтүләр булмаса, Палата белгече башкара:  

гаризаны кабул итүне һәм махсус журналда теркәүне; 

мөрәҗәгать итүчегә, документларның исемлеген, кабул итү көнен, теркәү 

санын, муниципаль хезмәт күрсәтү вакытының датасын күрсәтеп, кабул ителгән 

документларның күчермәләренең исемлеген бирүне; 

карау өчен гаризаны Палата җитәкчесенә җибәрүне. 

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез бар икән, 

документларны кабул итүче Палата белгече сораучы-мөрәҗәгать итүчегә 

Юллауны теркәү өчен каршылыклар барлыгын белдерә һәм документларны 

кабул итүдә килеп туган каршылыкларны язмача аңлатып, ул документларны 

кире кайтарып бирә.   

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар башкарыла: 

гариза һәм документларны кабул итү 15 минут эчендә;  

гаризаны теркәү гариза кергән вакыттан башлап, бер көн эчендә;   

Юллауны, кергән мизгелдән алып, карамый гына кайтарып бирү - ике көн 

эчендә. 

Процедуралар нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, карау өчен Палата 

җитәкчесенә җибәрелгән яки сораучы-мөрәҗәгать итүчегә кире кайтарып 

бирелгән документлар. 

 3.3.3. Палата җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һәм 

гаризаны Палата белгеченә җибәрә.   

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгән вакыттан 

алып, бер көн эчендә башкарыла.   

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү һәм тапшыру  

3.4.1. Палата белгече башкара: 

гариза белән бергә бирелгән документларның барлыгы тикшерә; 

гавами сервитут өчен түләүне исәпли;   

гавами сервитут билгеләү (билгеләүдән баш тарту) турында карар әзерли;   

Палата рәисе белән килештерә; 

документларны раслау өчен Палата җитәкчесенә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар  документлар алынган көннән 

башлап ике көн эчендә башкарылалар.    
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Процедуралар нәтиҗәсе: раслауга җибәрелгән документ. 

3.4.2. Палата җитәкчесе документны имзалый һәм  теркәү өчен Палатага   

тапшыра.  

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар аннан алдагы процедуралар 

тәмамланган вакыттан алып, бер көн эчендә башкарылалар.   

 Процедуралар нәтиҗәсе: имзаланган документ яки баш тарту турында 

теркәүгә җибәрелгән хат.    

3.4.3.  Палата белгече: 

документны терки; 

гавами сервитут билгеләү турындагы карарны “Интернет” информация-

телекоммуникацияләр челтәрендәге үзенең рәсми сайтына урнаштыра;   

әлеге карарны шул карарда күрсәтелгән җир участокларына мөнәсәбәте 

булган җирлек, шәһәр округының (гавами сервитут билгеләнә торган җир 

участогы җирлекара территориядә урнашкан очракта – муниципаль районның) 

уставларында муниципаль хокукый-норматив актларны бастырып чыгаруның 

(халыкка ирештерү) билгеләнгән тәртибенә ярашлы рәвештә бастырып чыгаруны 

тәэмин итә (карарның кушымталарыннан тыш); 

карарның күчермәсен гавами сервитут билгеләү турындагы карарга 

мөнәсәбәте булган җир участокларының Россия Федерациясен Җир турындагы 

кодексының 39.42нче маддәсенең 1 яки 8нче пунктларына ярашлы рәвештә  

хаклары булган хокукый ияләренә, күчемсез милекне Бердәм дәүләт теркәве 

реестрындагы өземтәдә күрсәтелгән һәм җир участокларына хокукы (йөкләмәле 

хокук) турындагы гаризада күрсәтелгән адрес буенча, кабул итеп алганлыгын 

раслау белдерүе бирү шарты белән, почта аша җибәрә.  Әгәр хокукый хуҗалар 

элемтә өчен электрон адрес җибәргән булсалар, гавами сервитут билгеләү 

турындагы карар күчермәсе аларга шулай ук электрон формада җибәрелә. Әгәр 

гавами сервитут күпквартирлы йорт бинасындагы милекчеләрнең уртак 

мөлкәтенә мөнәсәбәттә билгеләнгән булса, гавами сервитут билгеләү турындагы 

карарның күчермәсе шулай ук бар кеше дә күрерлек җиргә (күпквартирлы 

йортларның подъездларына куелган белдерү такталарына, яки күпквартирлы 

йорт урнашкан җир участогы чикләрендә) урнаштырыла;  

гавами сервитут билгеләү турындагы карар күчермәсен хокукларны теркәү 

органына җибәрә;   

 гавами сервитут хуҗасына гавами сервитут билгеләү турындагы карарның 

күчермәсен, җир участокларының хокукый хуҗалары булып торучы затлар 

турындагы мәгълүматларны, җир участогына булган хокукларын (йөкләмәле 

хокукларын) исәпкә алуны сорап гариза язган затлар турындагы 

мәгълүматларны, алар белән элемтәгә керү юлларын, әлеге затларның җиргә 

булган хокукларын раслый торган документларның күчермәләрен җибәрә.   

Әлеге пункт тарафыннан билгеләнә торган процедуралар моннан алдагы 

процедуралар тәмамланганнан алып, ике көн эчендә башкарылалар.   
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Процедураларның нәтиҗәсе: сораучы-мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсе турында хәбәр итү.    

 

Россия Федерациясе Җир турындагы кодексының  
39.37нче маддәсенең 1, 2, 4 һәм 5нче аспунктларында каралган 

максатларда  гавами сервитут билгеләү   
 

3.5. Юллауны кабул итү һәм теркәү  
3.5.1. Сораучы-мөрәҗәгать итүче  шәхсән яисә ышанычлы заты аркылы 

яки КФҮ, КФҮнең аерымланган эш урыны аша Юллауны Палатага тапшыра һәм 

әлеге Регламентның 2.5нче пунктында күрсәтелгән документларны тәкъдим итә.     

Электрон формада язылган юллау  Палатага электрон почта аша яки   

Интернет-кабул итү бүлегенә җибәрелә.  Электрон формада тапшырылган гариза 

тиешле тәртиптә теркәлә.  

3.5.2. Юллауны  кабул итүче Палата белгече башкара: 

сораучы-мөрәҗәгать итүченең шәхесен ачыклауны;   

сораучы-мөрәҗәгать итүченең вәкаләтләрен тикшерүне (ышанычнамә 

буенча эш иткән очракта); 

әлеге Регламентның 2.5нче пунктында каралган документларның булуын 

тикшерүне;   

тәкъдим ителгән документларның тиешле таләпләргә туры килүен 

(документларның күчермәләре тиешенчә рәсмиләштерелгән булуны, 

документларда сызган-бозган, өстәп язган урыннар һәм башка төзәтмәләр 

юклыкны) тикшерүне.   

Искәрмәләр-кисәтүләр булмаса, Палата белгече башкара:  

гаризаны кабул итүне һәм махсус журналда теркәүне; 

мөрәҗәгать итүчегә, документларның исемлеген, кабул итү көнен, теркәү 

санын, муниципаль хезмәт күрсәтү вакытының датасын күрсәтеп, кабул ителгән 

документларның күчермәләренең исемлеген бирүне; 

карау өчен гаризаны Палата җитәкчесенә җибәрүне. 

  Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез бар икән, 

документларны кабул итүче Палата белгече сораучы-мөрәҗәгать итүчегә 

Юллауны теркәү өчен каршылыклар барлыгын белдерә һәм документларны 

кабул итүдә килеп туган каршылыкларны язмача аңлатып, ул документларны 

кире кайтарып бирә.   

 Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар башкарыла: 

гариза һәм документларны кабул итү 15 минут эчендә;  

гаризаны теркәү гариза кергән вакыттан башлап, бер көн эчендә.   

Юллауны карап тормый гына кайтарып бирү – юллау килгән көннән алып, 

ике көн эчендә. 
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Процедуралар нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, карау өчен Палата 

җитәкчесенә җибәрелгән яки мөрәҗәгать итүчегә кире кайтарып бирелгән 

документлар. 

 3.5.3. Палата җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һәм 
гаризаны Палата белгеченә җибәрә.   

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гариза теркәлгән вакыттан 

алып, бер көн эчендә башкарыла.   

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

  
3.6. Җир участокларының хокукый ияләренә хәбәр бирү   

3.6.1. Палата белгече юллауны һәм җир участокларының чикләре 

турындагы мәгълүматларны электрон формада, шул исәптән ведомствоара 

электрон аралашу системасы аша  җирле үзидарә органының рәсми сайтында 

урнаштыру өчен җибәрә һәм шулай ук гавами сервитут билгеләнү ихтимал булуы 

турындагы хәбәрне күмәк мәгълүмат чараларында урнаштыру чараларын күрә.    

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар юллау теркәлгән вакыттан 

алып, бер көн эчендә башкарыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: юллауның сайтта урнаштырылуы һәм гавами 

сервитут билгеләнү ихтимал булуы турында күмәк мәгълүмат чараларында 

урнаштырылган хәбәр. 

3.6.2. Гавами сервитут билгеләү сорала торган җир участокларының 

хокукый ияләре гавами сервитут урнаштырырга вәкаләтле булган органга 

аларның шул җир участокларына булган хокукларын (йөкләмәле хокукларын) 

исәпкә алу турында гариза һәм ул хокукларны (йөкләмәле хокукларны) раслый 

торган документларның күчермәләрен тапшыралар.    

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар хәбәр басылып чыккан 

көннән алып, 30 көн эчендә башкарылалар.   

Процедураларның нәтиҗәсе: җир участокларына булган хокукларны 

(йөкләмәле хокукларны) исәпкә алу турында гариза һәм ул хокукларны 

(йөкләмәле хокукларны) раслый торган документларның күчермәләре 

 

3.7. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү һәм тапшыру  

3.7.1. Палата белгече башкара: 

гариза белән бергә бирелгән документларның барлыгы тикшерә; 

гавами сервитут өчен түләүне исәпли;   

гавами сервитут билгеләү (билгеләүдән баш тарту) турында карар әзерли;   

Палата рәисе белән килештерә; 

документларны раслау өчен Палата җитәкчесенә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар Россия Федерациясе Җир 

турындагы кодексының 39.43нче маддәсенең 1нче пунктының 2нче аспункты 

тарафыннан билгеләнгән 30 көнлек вакыт узганнан соң бер көн эчендә 

башкарылалар.   
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Процедура нәтиҗәсе: раслауга җибәрелгән документ. 

3.7.2. Палата җитәкчесе документны имзалый һәм  теркәү өчен Палатага   

тапшыра.  

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар аннан алдагы процедуралар 

тәмамланган вакыттан алып, бер көн эчендә башкарылалар.   

 Процедуралар нәтиҗәсе: имзаланган документ яки баш тарту турында 

теркәүгә җибәрелгән хат.    

3.7.3. Палата белгече: 

документны терки; 

гавами сервитут билгеләү турындагы карарны “Интернет” информация-

телекоммуникацияләр челтәрендәге үзенең рәсми сайтына урнаштыра;   

әлеге карарны шул карарда күрсәтелгән җир участокларына мөнәсәбәте 

булган җирлек, шәһәр округының (гавами сервитут билгеләнә торган җир 

участогы җирлекара территориядә урнашкан очракта – муниципаль районның) 

уставларында муниципаль хокукый-норматив актларны бастырып чыгаруның 

(халыкка ирештерү) билгеләнгән тәртибенә ярашлы рәвештә бастырып чыгаруны 

тәэмин итә; 

карарның күчермәсен гавами сервитут билгеләү турындагы карарга 

мөнәсәбәте булган җир участокларының Россия Федерациясен Җир турындагы 

кодексының 39.42нче маддәсенең 1 яки 8нче пунктларына ярашлы рәвештә  

хаклары булган хокукый ияләренә, күчемсез милекне Бердәм дәүләт теркәве 

реестрындагы өземтәдә күрсәтелгән һәм җир участокларына хокукы (йөкләмәле 

хокук) турындагы гаризада күрсәтелгән адрес буенча, кабул итеп алган лыгын 

раслау белдерүе бирү шарты белән, почта аша җибәрә.  Әгәр хокукый хуҗалар 

элемтә өчен электрон адрес җибәргән булсалар, гавами сервитут билгеләү 

турындагы карар күчермәсе аларга шулай ук электрон формада җибәрелә. Әгәр 

гавами сервитут күпквартирлы йорт бинасындагы милекчеләрнең уртак 

мөлкәтенә мөнәсәбәттә билгеләнгән булса, гавами сервитут билгеләү турындагы 

карарның күчермәсе шулай ук бар кеше дә күрерлек җиргә (күпквартирлы 

йортларның подъездларына куелган белдерү такталарына, яки күпквартирлы 

йорт урнашкан җир участогы чикләрендә) урнаштырыла;  

гавами сервитут билгеләү турындагы карар күчермәсен хокукларны теркәү 

органына җибәрә;   

гавами сервитут хуҗасына гавами сервитут билгеләү турындагы карарның 

күчермәсен, җир участокларының хокукый хуҗалары булып торучы затлар 

турындагы мәгълүматларны, җир участогына булган хокукларын (йөкләмәле 

хокукларын) исәпкә алуны сорап гариза язган затлар турындагы 

мәгълүматларны, алар белән элемтәгә керү юлларын, әлеге затларның җиргә 

булган хокукларын раслый торган документларның күчермәләрен җибәрә.   

Әлеге пункт тарафыннан билгеләнә торган процедуралар моннан алдагы 

процедуралар тәмамланганнан алып, ике көн эчендә башкарылалар.   
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Процедураларның нәтиҗәсе: сораучы-мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсе турында хәбәр итү.    

  

3.8. Муниципаль хезмәтне Күпфункцияле үзәк аша күрсәтү   

3.8.1. Сораучы-мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен 

күпфункцияле үзәккә, күпфункцияле үзәкнең аерымланган эш урынына 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы.   

3.8.2. Күпфункцияле үзәк аша муниципаль хезмәт күрсәтү күпфункцияле 

үзәкнең тиешле тәртиптә расланган эш регламентына ярашлы рәвештә 

башкарыла.    

3.8.3. Күпфункцияле үзәктән муниципаль хезмәт алуга документлар 

килгәндә, процедуралар әлеге Регламентның 3.3–3.5нче пунктларына туры 

китереп башкарылалар.  Муниципаль хезмәтнең нәтиҗәсе күпфункцияле үзәккә 

җибәрелә. 

   

3.9. Техник хаталарны төзәтү.  

3.9.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган документта техник 

хата  табылган очракта, сораучы-мөрәҗәгать итүче Палатага китерә:   

техник хатаны төзәтү турында гариза (3нче кушымта);   

муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак бирелгән, техник хатасы булган 

документны;   

техник хата барлыгын раслый торган юридик көчкә ия булган 

документларны.   

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган документта күрсәтелгән 

мәгълүматлардагы техник хатаны төзәтү турындагы гариза сораучы-

мөрәҗәгать итүче (аның вәкаләтле вәкиле) тарафыннан шәхсән тапшырыла, 

яисә почта аша (шул исәптән, электрон почта аша да), яисә Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы аша, яисә дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәге аша бирелә.   

3.9.2. Документларны кабул итеп алу өчен җаваплы булган белгеч 

техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны һәм тиешле документларны кабул 

итеп ала һәм аларны Палатага тапшыра.   

Әлеге пунктта билгеләнгән процедура гариза теркәлгәннән соң бер көн 

эчендә башкарыла.   

Процедура нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән, карау өчен палата 

белгеченә җибәрелгән гариза.   

3.9.3. Палата белгече документларны карый һәм хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсе булып торучы документка әлеге Регламентның 3.4, 3.7нче 

пунктларында каралган төзәтмәләрне кертү максатында, тиешле 

процедураларны башкара һәм төзәтелгән документны, шәхсән имза куйдырып 

һәм техник хата булган документның төп нөсхәсен алып, сораучы-мөрәҗәгать 

итүчегә (аның вәкаләтле вәкиленә) тапшыра, яисә почта аша (электрон почта 
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аша) сораучының адресына техник хата булган документның төп нөсхәсен 

тапшырган очракта, төзәтелгән документны ала алуы турында хат җибәрә.   

Әлеге пунктта билгеләнгән процедура техник хата табылган яки 

кызыксынучы зат тарафыннан ул хата  турында гариза кергән вакыттан өч көн 

эчендә башкарыла.   

Процедура нәтиҗәсе: сораучыга бирелгән (җибәрелгән) документ.  

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә  

контрольлек итү тәртибе һәм формалары 

  

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгына һәм сыйфатына 

контрольлек итү үз эченә сораучыларның хокуклары бозылу очракларын 

ачыклау һәм бетерүне, муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының 

сакланышын тикшерү, җирле үзидарәдәге вазыйфаи затларның гамәлләренә 

(гамәл кылмауларына) карата карарлар әзерләүне ала.    

Административ процедураларны башкаруның үтәлешенә контрольлек итү 

формалары булып торалар:   

1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү 

һәм килештерү;   

Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора.    

2) эш башкаруны алып баруны тиешле тәртиптә тикшерүләр уздыру;   

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларын үтәүне тиешле тәртиптә 

контроль тикшерүләр уздыру. 

Контроль тикшерүләр план буенча да (җирле үзидарә органының ярты 

еллык, бер еллык эш планнары нигезендә), планнан тыш та үткәрелергә мөмкин.  

Тикшерүләр үткәргән вакытта муниципаль хезмәт күрсәтүгә бәйле барлык 

мәсьәләләр дә (комплекслы тикшерүләр), яисә мөрәҗәгать итүченең аерым бер 

конкрет мөрәҗәгате буенча да сорау карала ала.    

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карар кабул иткәндәге гамәлләрнең 

башкарылуына контрольлек итү максатында, Палата җитәкчесенә муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр бирелә.    

4.2. Муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча гамәлләрнең, аерым 

административ процедураларның эзлеклелеге саклануга агымдагы контроль 

Палата рәисе, муниципаль хезмәт күрсәтү эшен оештыру өчен җаваплы  кеше 

һәм шулай ук Палата белгечләре тарафыннан башкарыла.     

4.3. Агымдагы контрольне башкаручы вазыйфаи затларның исемлеге 

җирле үзидарә органнары структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр 

нигезендә һәм вазыйфаи регламентлар белән билгеләнә.  

Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча, сораучы-мөрәҗәгать итүчеләрнең 

хокуклары бозылулар ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендә җавапка тартылалар 



 31 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе сораучыларның гаризалары 

вакытында каралмаган өчен җавап тота. 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче 

урынбасары) әлеге Регламентның 3нче бүлегендә күрсәтелгән административ 

гамәлләрне вакытында үтәмәгән һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җавап тота.   

 Вазыйфаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниөипаль хезмәт 

күрсәтү барышындагы гамәлләре (гамәл кылмаулары) өчен Законда каралган 

тәртиптә җаваплы булалар.   

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары ягыннан контроль муниципаль хезмәтләр күрсәткәндә Башкарма 

комитет эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтүнең тәртибе 

турында тулы, актуаль һәм дөрес инфомация бирү һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтү процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр җиткермичә 

карый алу мөмкинлеге аша башкарыла. 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның вазыйфаи затының, яисә муниципаль хезмәткәрнең, 

күпфункцияле үзәкнең, ә тагын шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү 

буенча функцияләр башкаручы оешманың яки аларның хезмәтчәннәренең  

карарларын һәм гамәлләрен (гамәл кылмавын) сораучы-мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан бирелгән шикаятьне судка кадәр (судтан башка) тикшерү 

5.1. Шикаять кәгазьдә язма рәвештә, электрон формада муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәккә, яисә күпфункцияле үзәкне оештыручы 

булып торучы тиешле дәүләт власте органына (алга таба – күпфункцияле үзәкне 

оештыручы), шулай ук 210нчы Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.1нче 

өлешендә каралган оешмаларга бирелә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына, гамәленә 

(гамәл кылмавына) карата шикаятьләр мунципаль хезмәт күрсәтүче орган 

җитәкчесе тарафыннан турыдан-туры карала. Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата шикаятьләр шул 

күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә. Күпфункцияле үзәкнең карарларына, 

гамәленә (гамәл кылмавына) карата шикаятьләр күпфункцияле үзәкне 

оештыручыга яки Россия Федерациясе субъектының хокукый-норматив акты 

белән вәкаләт бирелгән вазыйфаи затка тапшырыла.  210нчы Федераль законның 

16нчы маддәсенең 1.1нче өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең 

карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата шикаятьләр шул оешмаларның 

җитәкчеләренә бирелә.    

Сораучы-мөрәҗәгать итүче шикаять белән мөрәҗәгать итәргә хокуклы, 

шул исәптән түбәндәге очракларда:  
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1) сораучы-мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтүне сораган 

запросын, 210нчы Федераль законның 15.1нче маддәсендә күрсәтелгән запросны 

теркәү срогы бозылса;  

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогы бозылса. Бу очракта күпфункцияле 

үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына, гамәленә (гамәл 

кылмавына) карата сораучының шикаятен судка кадәр (судтан тыш)  тикшерү, 

карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата шикаять белдерелгән 

күпфункцияле үзәкнең тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү функциясе тулы 

күләмдә һәм 210нчы Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.3нче өлешендә 

күрсәтелгән тәртиптә йөкләнгән булганда гына мөмкин;  

3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен сораучыдан Россия Федерациясе 

хокукый-норматив актларында, Россия Федерациясе субъектының хокукый-

норматив актларында, муниципаль хокукый актларында каралмаган 

документларны яки мәгълүматларны, яисә гамәлләр кылуны таләп итү;  

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен сораучыдан Россия Федерациясе 

хокукый-норматив актларында, Россия Федерациясе субъектының хокукый-

норматив актларында, муниципаль хокукый актларында каралган 

документларны кабул итүдән баш тарту;   

5) Федераль  законнар, Россия Федерациясенең аларга туры китереп кабул 

ителгән башка хокукый-норматив актлары,  Россия Федерациясе субъекты 

законнары һәм башка хокукый-норматив актлар, муниципаль хокукый актлар 

тарафыннан баш тарту каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш 

тарту.  Бу очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата сораучының шикаятен судка 

кадәр (судтан тыш)  тикшерү, карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата 

шикаять белдерелгән күпфункцияле үзәкнең тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү 

функциясе тулы күләмдә һәм 210нчы Федераль законның 16нчы маддәсенең 

1.3нче өлешендә күрсәтелгән тәртиптә йөкләнгән булганда гына мөмкин;  

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә сораучыдан Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Бөгелмә муниципаль районы хокукый-норматив 

актларында каралмаган түләү таләп итү;   

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның органның вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең, 210нчы Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.1нче 

өлешендә каралган оешмаларның яки аларның хезмәткәрләренең муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә биргән документларда үзләре ясаган ялгышны, 

хатаны төзәтүдән баш тартуы, яисә андый төзәтүләрне башкару срогы бозылса. 

Бу очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата сораучының шикаятен судка 

кадәр (судтан тыш)  тикшерү, карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата 

шикаять белдерелгән күпфункцияле үзәкнең тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү 
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функциясе тулы күләмдә һәм 210нчы Федераль законның 16нчы маддәсенең 

1.3нче өлешендә күрсәтелгән тәртиптә йөкләнгән булганда гына мөмкин;  

8) муниципаль хезмәт күрсәтү  нәтиҗәләре буенча документлар бирү 

срогы яки тәртибе бозылса;  

9) Федераль  законнар, Россия Федерациясенең аларга туры китереп кабул 

ителгән башка хокукый-норматив актлары, Россия Федерациясе субъекты 

законнары һәм башка хокукый-норматив актлар, муниципаль хокукый актлар 

тарафыннан эшне туктату өчен нигез каралмаган булса, муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктату. Бу очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата сораучының 

шикаятен судка кадәр (судтан тыш)  тикшерү, карарларына, гамәленә (гамәл 

кылмавына) карата шикаять белдерелгән күпфункцияле үзәкнең тиешле 

муниципаль хезмәт күрсәтү функциясе тулы күләмдә һәм 210нчы Федераль 

законның 16нчы маддәсенең 1.3нче өлешендә күрсәтелгән тәртиптә йөкләнгән 

булганда гына мөмкин;  

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә сораучы-мөрәҗәгать итүчедән 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә кирәк була 

торган документларны беренче тапкыр кабул итми җибәргәндә юклыгы һәм 

(яисә) мәгълүматның дөрес түгеллеге күрсәтелмәгән документларны таләп итү, 

201нчы Федераль законның 7нче маддәсенең 1нче өлешенең 4нче пунктында 

каралган очраклардан тыш. Бу очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата 

сораучының шикаятен судка кадәр (судтан тыш)  тикшерү, карарларына, 

гамәленә (гамәл кылмавына) карата шикаять белдерелгән күпфункцияле үзәкнең 

тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү функциясе тулы күләмдә һәм 210нчы 

Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.3нче өлешендә күрсәтелгән тәртиптә 

йөкләнгән булганда гына мөмкин. 

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

хезмәткәренең, җитәкчесенең карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата 

шикаять, почта аша, күпфункцияле үзәк аша,  “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникацион челтәрен, муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның 

рәсми сайтын (http://www.bugulma.tatar.ru), Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт (функцияләр) күрсәтүнең бердәм порталын 

(http://uslugi.tatar.ru/), Дәүләт һәм муниципаль хезмәт (функцияләр) күрсәтүнең 

бердәм порталын (http://www.gosuslugi.ru/) файдаланып җибәрелергә мөмкин, 

шулай ук шикаять белдерүченең үзен шәхсән кабул итү вакытында алырга була. 

Күпфункцияле үзәкнең  карарларына, гамәленә (гамәл кылмавына) карата 

шикаять, почта аша, күпфункцияле үзәк аша,  “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникацион челтәрен, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтын,  Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт (функцияләр) күрсәтүнең бердәм порталын, яки Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт (функцияләр) күрсәтүнең региональ бердәм порталын 

http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук шикаять белдерүченең үзен шәхсән 

кабул итү вакытында алырга була. 210нчы Федераль законның 16нчы 

маддәсенең 1.1нче өлешендә каралган оешмаларның карарларына, гамәленә 

(гамәл кылмавына) карата шикаять, почта аша, күпфункцияле үзәк аша,  

“Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацион челтәрен, күпфункцияле үзәкнең 

рәсми сайтын,  Дәүләт һәм муниципаль хезмәт (функцияләр) күрсәтүнең бердәм 

порталын, яки Дәүләт һәм муниципаль хезмәт (функцияләр) күрсәтүнең 

региональ бердәм порталын файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук 

шикаять белдерүченең үзен шәхсән кабул итү вакытында алырга була. 

   5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга, күпфункцияле үзәккә, 

күпфункцияле үзәкне оештыручыга, 210нчы Федераль законның 16нчы 

маддәсенең 1.1нче өлешендә каралган оешмаларга, яисә югарырак органга (әгәр 

андый була калса) кергән шикаять   аны теркәгәннән соң унбиш эш көнендә 

каралырга тиеш,   ә муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган, күпфункцияле 

үзәк, күпфункцияле үзәкне оештыручы, 210нчы Федераль законның 16нчы 

маддәсенең 1.1нче өлешендә каралган оешмалар мөрәҗәгать итүчедән 

документларны кабул итүдән яки ялгышларны һәм хатаны төзәтүдән, яисә андый 

төзәтүләрне тиешле срокта башкармауларга белдерелгән очракта – шикаятьләр 

аны теркәгәннән соң биш эш көне эчендә каралырга тиеш.      

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге эчтәлекле мәгълүматларны алырга тиеш:   

1) муниципаль хезмәт күрсәтә торган, карарларына, гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) карата шикаять белдерелә торган органның атамасы, 

муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның вазыйфаи затының, яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме, күпфункцияле үзәкнең, аның җитәкчесенең 

һәм (яки) хезмәткәренең, 210нчы Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.1нче 

өлешендә каралган оешмаларның, аларның җитәкчеләренең исемнәре; 

2) сораучы-мөрәҗәгать итүче физик затның – фамилиясе, исеме, атасының 

исеме (соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүматлар,  

сораучы-мөрәҗәгать итүче юридик затның атамасы, урнашкан урыны турында 

мәгълүмат,  шулай ук элемтәгә керү өчен телефон номеры (номерлары), электрон 

почта (почталар) адресы (булган очракта) һәм җавап җибәрелергә тиешле почта 

адресы;   

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның органның вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең, 210нчы Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.1нче 

өлешендә каралган оешмаларның яки аларның хезмәткәрләренең шикаять 

белдерелә торган карарлары, гамәлләре (гамәл кылмаулары) турында 

мәгълүматлар;   

4) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең, 210нчы Федераль законның 16нчы маддәсенең 1.1нче өлешендә 
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каралган оешмаларның яки аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә 

торган карарлары, гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән сораучының нинди 

нигездә килешмәгәнлеген раслаучы дәлилләр. Сораучы-мөрәҗәгать итүче үзенең 

дәлилләрен раслаучы документлар, яисә аларның күчермәләрен китерә ала 

(андыйлар булган очракта).    

5.5. Шикаятькә анда бәян ителгәннәрне раслый торган документларның 

күчермәләре дә кушып бирелә ала. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә 

торган документларның исемлеге китерелә.    

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәттән файдаланучы тарафыннан 

имзалана.   

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берәрсе 

кабул ителә:   

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны кире 

алу, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда булган 

ялгыш һәм хатаны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе хокукый-

норматив актлары, Россия Федерациясе субъектларының хокукый-норматив 

актлары, муниципаль  хокукый-норматив актларда каралмаган түләү алган акча 

средстволарын кайтарып бирү формасында;   

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла. 

Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгәннән соң икенче көннән дә 

соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә, яисә аның ихтыяры буенча 

электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивацияле җавап 

юллана.   

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, 

мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган тәртип 

бозуларны кичекмәстән бетерү өчен Башкарма комитет тарафыннан күрелә 

торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, ә тагын китергән кыенлыклар өчен 

гафу үтенелә һәм сораучыга муниципаль хезмәт алу өчен алга таба ни эшләргә 

кирәклеге турында мәгълүматлар бирелә.   

5.9. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, 

андый карар кабул итүнең сәбәпләре турында аргументланган аңлатмалар һәм 

шулай ук килешмәгән очракта  әлеге карар буенча шикаять бирү тәртибе 

турында информация бирелә.   

5.10. Шикаятьне карау барышында, яисә аның нәтиҗәләре буенча 

административ хокук бозу яки җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, 

шикаятьне караучы вазыйфаи зат, яисә шундый вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр 

булган материалларны кичекмәстән прокуратурага җибәрәләр.   
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Приложение №1 
 

ХОДАТАЙСТВО 
 

На момент разработки АР форма ходатайства федеральным органом не 

утверждено  
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 2нче кушымта 
 

Гавами сервитут билгеләү (билгеләүдән баш тарту) турында карар   
 

  ОМС бланкында рәсмиләштерелә  

Гавами сервитут билгеләү турындагы карар үз эченә түбәндәгеләрне алырга 
тиеш: 

1) гавами сервитут билгеләүнең максатын; 

2) гавами сервитут билгеләү турындагы карарны кабул итүгә нигез булган 

юллауны язган зат турында мәгълүматлар;   

3) әгәр гавами сервитут инженерлык корылмасын реконструкцияләү максатында 

билгеләнә һәм гавами сервитут  иясе әлеге инженерлык корылмасының милекчесе 

булып тормый икән, бу очракта дәүләт яки муниципаль ихтыяҗларда җир участогы 

тартып алынуга бәйле рәвештә күчерелә торган инжнерлык корылмасының милекчесе 

турында мәгълүматлар;   

4) гавами сервитут билгеләнә торган җир участокларының кадастр саннары (алар 

булган очракта), андый җир участокларының адресы, урнашкан җиренең 

тасвирламасы; 

5) гавами сервитутның вакыты; 

6) сервитут башкаруга бәйле рәвештә, җир участогын (аның өлешләрен) һәм 

(яки) анда урнашкан күчемсез милек объектын рөхсәт ителгән тәртиптә файдалану 

мөмкин булмаган яки кыен булган вакыт дәвамлылыгы (андый срок билгеләнгән 

булса); 

7) раслау турындагы карар реквизитлары яки РФ ҖКның 39.41нче маддәсенең 

2нче пунктында каралган документларның реквизитлары, әгәр гавами сервитут 

билгеләү турындагы карар шул документларга туры китереп кабул ителгән булса; 

8) территорияләрне файдалануның аерым шартлары булган зоналарны билгеләү 

тәртибен ачыклый торган норматив актларның реквизитлары һәм  андый зоналар 

чикләрендәге җир участогына булган хокукларны чикләүнең эчтәлеге, әгәр гавами 

сервитут территориядән файдалануның аерым шартлары булган зонага урнаштыру 

таләп ителә торган инженерлык корылмаларын урнаштыру максатларында билгеләнсә;    

9) дәүләт һәм муниципаль милек булган һәм гражданнарга, юридик затларга 

бирелмәгән җирләргә һәм җир участокларына мөнәсәбәттә гавами сервитут 

билгеләнгән очракта гавами сервитут өчен түләүне санау һәм түләү тәртибе;   

10) дәүләт һәм муниципаль милек булган һәм гражданнарга, юридик затларга 

бирелмәгән җирләргә һәм җир участокларына мөнәсәбәттә гавами сервитут 

билгеләнгән очракта, аларны тәэмин итү өчен гавами сервитут билгеләнгән 

эшчәнлекне гамәлгә ашырганда эшләр башкару графигы;    

11) гавами сервитут иясенә җир участогын рөхсәт ителгән  дәрәҗәдә 

файдаланырлык хәлгә китерүе, гавами сервитут үткәрү сәбәпле урнаштырылган 

инженерлык корылмаларын РФ ҖКның 39.50нче маддәсенең 8нче пунктында 

каралган срокларда сүтүе кебек бурычларын күрсәтү. 
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Приложение №3 
 

Руководителю 
Палаты имущественных и 
земельных отношений 

Бугульминского муниципального 
района Республики Татарстан 

От:___________________________ 
 

Заявление 
об исправлении технической ошибки 

 
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги 

_______________________________________________________________________ 

(наименование услуги) 

Записано:__________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Правильные сведения:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной 

услуги.  

Прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении 

технической ошибки прошу направить такое решение: 

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______; 

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по 

адресу: ________________________________________________________________. 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 

предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, 

включая принятие решений на их основе органом предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях предоставления муниципальной услуги. 

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к 

моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, 

достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 
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Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и 

содержат достоверные сведения.  

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной 

мне муниципальной услуги по телефону: _______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)     (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Кушымта 
(белешмә)  

  

 
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аңа контрольлек итүче 

вазыйфаи затларның реквизитлары    
 

 
ТР Бөгелмә муниципаль районының Милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы   

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

 Палата җитәкчесе 4-49-82 Pizo85@tatar.ru 

Палата белгече  4-39-32 Pizo85@tatar.ru 

  

 
 

 

 


