
 
 

 
 
Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» 
җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария 
аркасында радиация йогынтысына дучар 
ителгҽн гражданнарга һҽм аларга 
тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм 
дҽүлҽт торак сертификатын бирү буенча 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең 
Административ регламентын раслау турында 
     «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге №210-ФЗ Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, «Татарстан 
Республикасы 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: 
     Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария 
аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарга һҽм аларга 
тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү буенча 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең Административ регламенты Кушымта №1, һҽм 
«Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария аркасында 
радиация йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарга һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн 
затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү» муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүнең технологик схемасы (№2 Кушымта) 
       2. Ҽлеге карарны мҽгълүмат стендларында игълан итҽргҽ һҽм Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында 
урнаштырырга. 
       3.  Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет 
җитҽкчесенең социаль-икътисадый үсеш буенча урынбасарына йҿклҽргҽ. 
 
Башкарма комитет  
Җитҽкчесе                                                                                            В.С. Тимиряев 
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Татарстан Республикасы 
 Югары Ослан муниципаль районы  

Башкарма комитетының  
2019 елның 4 сентябрендҽге  

№859 карарына  
№1 Кушымта 

 
Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге  

авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарга һҽм  
аларга тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак  
сертификатын бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең  

Административ регламенты 
 

1. Общие положения 
 

      1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба-
Регламент) Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария 
аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарга һҽм аларга 
тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү буенча 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба-
муниципаль хезмҽт). 

1.2. Хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирүче)  
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

райо-ны Башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 
күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы - Башкарма комитетның тҿзелеш, 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 кҿннҽре. 
Ял һҽм туклану ҿчен 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 мҿмкин:  
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында 

гари-за бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен 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): 
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша, электрон почта аша. 
1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр 
белҽн эшлҽү ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда 
урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 
Россия Федерациясе Торак кодексының 29.12.2004 ел, №188-ФЗ (алга таба – 

РФ ТК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 14 ст.); 
«Чернобыль АЭСындагы һҽлакҽт аркасында радиация йогынтысына дучар 

ителгҽн гражданнарны социаль яклау турында» 1991 елның 15 маендагы 1244-1 
номерлы Россия Федерациясе Законы (алга таба – 1244-1 номерлы РФ Законы) 
(РСФСР СНД һҽм ВС Җыелма басмасы, 1991, №21, 699 ст.); 

«Маяк «җитештерү берлҽшмҽсендҽ 1957 елда радиация йогынтысына дучар 
булган Россия Федерациясе гражданнарын социаль яклау турында» 1998 ел, 26 
ноябрь, 175-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 175-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (РФ законнары җыелышы, 30.11.1998, №48, 5850 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге №131-ФЗ Федераль закон (алга таба-№131-ФЗ 
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 
маддҽ); 

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

«Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь хуҗалык 
министрлыгының Индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йорты объектын тҿзү яки 
реконструкциялҽү ҿчен кирҽкле хҽбҽрнамҽлҽр формаларын раслау турында» 
19.09.2018 ел, №591/пр боерыгы (алга таба – 591/пр боерыгы) (рҽсми хокукый 
мҽгълүмат интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 
июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – №45-ТРЗ 
Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 

«Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы 
торак һҽм коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе 
дҽүлҽт программасының «Торак һҽм торак-коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен түлҽүдҽ 
гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» ведомство максатчан программасын гамҽлгҽ 
ашыру кысаларында Дҽүлҽт торак сертификатларын чыгару һҽм гамҽлгҽ ашыру 
кагыйдҽлҽрен раслау турында» (2019 елның 4 июленҽ булган үзгҽрешлҽр белҽн) РФ 
Хҿкүмҽтенең 2006 елның 13 ноябре, № 153 Карары;  

Югары Ослан муниципаль районы Советының 2005 елның 10 декабрендҽ 
кабул ителгҽн №18 карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районы Уставы (алга таба – Устав); 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турында 30.12.2005 
ел, № 4-30 карары белҽн расланган Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты турында   Нигезлҽмҽ (алга таба-БК турында Нигезлҽмҽ); 

Бүлек турында Нигезлҽмҽ белҽн Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 
31 августында кабул ителгҽн №321  карары (алга таба-бүлек турында Нигезлҽмҽ); 



Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 31 августындагы №321 карары 
(алга таба – Кагыйдҽлҽр) белҽн;  

1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 
Дҽүлҽт торак сертификаты-гражданның кыйммҽтле кҽгазь булмаган торак 

урыны сатып алу ҿчен федераль бюджет акчалары исҽбеннҽн субсидия (торак 
субсидиясе) алу хокукын таныклый торган исемле таныклык; 

торак сатып алуга субсидия - Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2010 елның 
17 декабрендҽге 1050 номерлы карары белҽн расланган 2011-2015 елларга "Торак" 
федераль максатчан программасының "Федераль законнарда билгелҽнгҽн 
гражданнар категориялҽрен торак белҽн тҽэмин итү буенча Дҽүлҽт йҿклҽмҽлҽрен 
үтҽү" ярдҽмче программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында торак белҽн тҽэмин итүгҽ 
дҽүлҽт финанс ярдҽменең Дҽүлҽт торак сертификаты белҽн расланган формасы; 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең читтҽн 
торып эш урыны – документларны кабул итү һҽм бирү, мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ 
муниципаль районнарның авыл җирлеклҽрендҽ консультациялҽр 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). (№1 Кушымта). 

 
 



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
стандартына талҽплҽр исеме 

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 
Хезмҽт күрсҽтүне яки талҽпне 

билгелҽүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
исеме 

Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү 
берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация 
йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарга һҽм аларга 
тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак  
сертификатын бирү 

РФ ТК, РФ Хҿкүмҽт Карары 
17.12.2010ел, № 1050 

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 

Дҽүлҽт торак сертификаты;  
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат 

БК турында Нигезлҽмҽ 

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

Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак 
исҽпкҽ кую – гариза биргҽннҽн соң 17 кҿн1. 

Гариза бирүчегҽ сертификат алу турында ике эш 
кҿненнҽн дҽ артык булмаган мҽгълүмат бирү. 

Комиссия утырышын кҿтү срогы муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү срогына керми 

Сертификатның килүен кҿтү вакыты муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү вакытына керми. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору 
каралмаган 

РФ ТК, РФ Хҿкүмҽт Карары 
17.12.2010ел, № 1050 

2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
ҿчен законнар һҽм башка норматив 
хокукый актлар, шулай ук 
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле муниципаль 

1) гариза;  
2) шҽхесне раслаучы документлар; 
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган Документ 

(ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 
4) гаилҽнең һҽр балигъ булган ҽгъзасына мҽҗбүри 

 

                     
1 Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен минималь кирҽкле суммар сроктан чыгып билгелҽнгҽн. Административ процедураларның озынлыгы эш 

кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ. 



хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм 
мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны 
алу ысуллары, шул исҽптҽн 
электрон формада, аларны 
тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге 

күченүче таныклыгы күчермҽсе; 
5) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерция 

оешмалары тарафыннан бирелҽ торган очракта);  
6) финанс-шҽхси счет (документ коммерция 

оешмалары тарафыннан бирелҽ торган очракта); 
7) торак урынының ҿстҽмҽ мҽйданына хокукын 

раслый торган документ күчермҽсе (мондый хокук 
Россия Федерациясе законнары белҽн бирелгҽн 
очракларда); 

8) җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе исеменҽ 
планлаштырылган елда сертификат бирү турында 
гариза; 

9) дҽүлҽт яисҽ муниципаль торак фондларында 
булган торак урынында социаль наем шартнамҽсе 
нигезендҽ торак урынында яшҽүче граждан һҽм аның 
гаилҽ ҽгъзалары тарафыннан күрсҽтелгҽн шартнамҽне 
ҿзү турында һҽм билҽгҽн торак урынын үз мҿлкҽте 
хокукында яисҽ (яисҽ) аның гаилҽ ҽгъзаларының милек 
хокукында һҽм йҿклҽмҽлҽре булмаган килеш азат итү 
турында йҿклҽмҽ кабул ителҽ, ҽлеге торак урынын 
дҽүлҽт яисҽ муниципаль милеккҽ түлҽүсез алу турында 
йҿклҽмҽ кабул ителҽ (№2 Кушымта); 

10) торак сертификаты алуга гариза (рапорт) (№3 
Кушымта); 

11) гаилҽнең барлык ҽгъзаларына РФ гражданнары 
паспорты, 14 яшькҽ кадҽрге балаларга туу турында 
таныклык; 

12) гаилҽ составы турында белешмҽ (документ 
коммерция оешмалары тарафыннан бирелҽ торган 
очракта);  

13) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында 
хокуклары теркҽлмҽгҽн күчемсез милек объектларына 
хокук билгели торган документлар (БТИдан торак 



милкендҽ булмау турында белешмҽ (гаилҽнең һҽр 
ҽгъзасына). 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза 
бирүче Башкарма комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ 
ала ала. Бланкның электрон формасы Башкарма 
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушып бирелҽ торган документлар 
гариза бирүче тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге 
ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ) 
мҿмкин: 

шҽхсҽн (гариза бирүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе 
нигезендҽ эш итүче зат); 

почта аша җибҽрелгҽн. 
Гариза һҽм документлар шулай ук гариза бирүче 

тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 
белҽн кул куелган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми 
керүнең мҽгълүмати-телекоммуникацион челтҽрлҽре, 
шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 
челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 
бердҽм порталы аша да тапшырылырга (җибҽрелергҽ) 
мҿмкин 

2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле 
үзидарҽ органнары һҽм мҿрҽҗҽгать 
итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган һҽм муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү ҿчен норматив хокукый 
актлар нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге, 
шулай ук аларны алу ысуллары, 
шул исҽптҽн электрон формада, 
аларны тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт 
органы, җирле үзидарҽ органы яисҽ 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында бирелҽ: 
1) булган күчемсез мҿлкҽт объектларына (гаилҽнең 

һҽр ҽгъзасына) аерым зат хокуклары турында Күчемсез 
мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ; 

2) даими яшҽү ҿчен торак урыны алу (сатып алу), 
торак тҿзелеше ҿчен ссуда яки субсидия алу яки югалган 
торак ҿчен мҽҗбүри күченүчелҽр тарафыннан 
компенсация алу  турында белешмҽ. 

3) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ 
органнары тарафыннан бирелҽ торган очракта);  

4) финанс-шҽхси счет (документ җирле үзидарҽ 
органнары тарафыннан бирелҽ торган очракта). 

 



ҽлеге документлар алар 
карамагында булган оешма 

Мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 
документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе 
ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле 
үзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында 
булган югарыда аталган документларны талҽп итү 
тыела. 

Гариза бирүченең югарыда күрсҽтелгҽн 
мҽгълүматларны үз эченҽ алган документларны 
тапшырмавы гариза бирүченең хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 
тартуына нигез булып тормый 

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

Җыелма исемлек Федераль миграция хезмҽтенең 
территориаль органы белҽн килештерелҽ 

 

2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
ҿчен кирҽкле документларны кабул 
итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең 
тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшырмау; 
2) тапшырылган документларның ҽлеге 

регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документлар 
исемлегенҽ туры килмҽве;; 

3) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган 
документларда килешенмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның 
эчтҽлеген берҿзлексез аңлатырга мҿмкинлек бирми 
торган җитди зыяннар бар; 

4) документларны тиешле органга тапшырмау 

 

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

Хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр 
каралмаган. 

Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган: 
1) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы 

ст. 53 ЖК РФ; 
пункт 22 Кагыйдҽлҽр 



күлҽмдҽ тапшырылмаган, яки тапшырылган гаризада 
һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес 
булмаган мҽгълүмат бар; 

2) документларны тиешле органга тапшырмау; 
3) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүченең үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган булса, тиешле 
документ һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен 
кирҽкле документларның һҽм (яисҽ) мҽгълүматның 
булмавын таныклаучы ведомствоара сорауга дҽүлҽт 
хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы яисҽ 
оешманың ведомствога караган органы җавапының, 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен кирҽкле 
документларның һҽм (яисҽ) белешмҽлҽрнең булмавы; 

4) гражданинның федераль бюджет акчалары 
исҽбеннҽн торак субсидиясен алуга дҽгъва кылырга 
хокукы булган гражданнар категориясенҽ карата 
талҽплҽргҽ туры килмҽве; 

5) Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы 
бюджетлары акчалары исҽбеннҽн социаль түлҽүдҽн 
яисҽ дҽүлҽт ярдҽменең башка тҿреннҽн файдаланып, 
торак шартларын яхшыртуга элегрҽк гамҽлгҽ ашырылган 
хокук; 

6) РФ ТК 53 ст. (торак шартларын начарланган 
гамҽллҽр кылганнан соң биш ел) каралган вакыт узмаган. 

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

Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ  

2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган 
хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен, шул 
исҽптҽн мондый түлҽү күлҽмен 
исҽплҽү методикасы турында 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми  



мҽгълүматны да кертеп түлҽү алу 
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре 

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 
чиратта кҿтүнең максималь вакыты 15 минуттан 
артмаска тиеш 

 

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

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. 
Электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) 

кҿнендҽ икенче ялдан (бҽйрҽм)соң эш кҿненҽ теркҽлҽ 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ 
торган биналарга, гариза 
бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул итү 
урынына, шул исҽптҽн ҽлеге 
объектларның инвалидлар ҿчен 
үтемлелеген тҽэмин итүгҽ, 
инвалидларны социаль яклау 
турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендҽ, мондый 
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында 
визуаль, текст һҽм мультимедияле 
мҽгълүмат урнаштыру һҽм 
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм 
янгын сүндерү системасы белҽн җиһазландырылган 
биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле 
җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла. 

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

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

 

2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 
һҽркем ҿчен мҿмкин булуы һҽм 
сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул 
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең 
вазыйфаи затлар белҽн үзара 
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 
дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 
күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен 
мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре булып тора: 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты бинасының җҽмҽгать транспортыннан 
файдалану мҿмкинлеге зонасында урнашуы; 

кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза 
бирүчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган биналар 
булу; 

мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге 

 



хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 
күпфункцияле үзҽгенең ерактан 
урнашкан эш урыннарында, 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 
барышы турында мҽгълүмат алу 
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 
мҽгълүмати-коммуникацион 
технологиялҽр кулланып 

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 булмау 
белҽн характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм 
бирү чиратлары; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 
карата шикаять; 

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

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

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 
күпфункцияле үзҽгендҽ (валга таба – КФҮ) муниципаль 
хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮ ерак урнашкан эш урыннарында 
консультация бирүне, документлар кабул итүне һҽм 
бирүне КФҮ белгече башкара. 

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



2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
үзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 
тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
турында гариза электрон формада бирү каралган булса, 
гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы 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 

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

процедураларны башкару үзенчҽлеклҽре 
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 
   1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү; 
   2) гариза кабул итү һҽм теркҽү; 
   3) җҽмҽгать фикер алышуларын яки халык тыңлаулары үткҽрү һҽм бҽялҽмҽ 

ҽзерлҽү; 
   4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү; 
   5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен җибҽрү. 
  3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү 
  3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче Бүлеккҽ шҽхсҽн, телефоны буенча һҽм (яки) электрон 

почта аша муниципаль хезмҽт турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 
хокуклы. 

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

    Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

    Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, 
тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алуга рҿхсҽт. 

 
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү 
3.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турында язмача гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 
документларны бүлеккҽ тапшыра. Документлар еракта урнашкан эш урыны аша 
тапшырылырга мҿмкин. Читтҽн торып эш урыннары исемлеге № 5 Кушымтада 
китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада гариза бүлеккҽ электрон 
почта яки Интернет-кабул итү бүлмҽсенҽ җибҽрелҽ. Электрон формада кергҽн 
гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ - айга 2 тапкыр-хезмҽт КФҮ АИС тоташтырылган 
очракта башкарыла; 

- документларны кабул итү вакытыннан соң килҽсе эш кҿне дҽвамында - хезмҽт 
КФҮ АИС тоташтырылмаган очракта. 

 
3.3.2.  Бүлек белгече, гаризалар кабул итҽ, башкара: 
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;  
гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерү (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү;  
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү 

(документларның күчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерү, документларда подчисткалар, 
припискалар, ябык сүзлҽр һҽм башка тҿзҽтүлҽр булмау). 

Кисҽтүлҽр булмаган очракта, бүлек белгече башкара: 
махсус журналда гаризаны кабул итү һҽм теркҽү; 
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен, керүче 

номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 
датасы һҽм вакыты турындагы тамга белҽн тапшыру; 

гаризаны Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карау ҿчен җибҽрү. 



Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бүлек 
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү 
ҿчен киртҽлҽр булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту 
ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 
гаризалар һҽм документлар 15 минут эчендҽ кабул ителҽ; 
гаризаны гариза кергҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ теркҽү. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карап тикшерүгҽ 

җибҽрелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган 
Документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм 
бүлеккҽ гариза җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм җибҽрү 
3.4.1. Бүлек белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша электрон хезмҽттҽшлек итү турындагы сорауларны җибҽрҽ: 
1) булган күчемсез мҿлкҽт объектларына (гаилҽнең һҽр ҽгъзасына) аерым зат 

хокуклары турында Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽлҽр; 
2) даими яшҽү ҿчен торак урыны, ссуда яки торак тҿзелеше ҿчен субсидиялҽр 

алу (алмау) турында белешмҽ яисҽ күченеп килергҽ мҽҗбүр булган кешелҽр 
тарафыннан югалган торак ҿчен компенсация алу (сатып алу) турында; 

3) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 
бирелҽ торган очракта);  

4) финанс-хисап счеты (документ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан бирелҽ 
торган очракта). 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
турында гариза кергҽннҽн соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар 

нигезендҽ белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽр соратып алына торган документларны 
(мҽгълүматны) тапшыра яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм 
(яки) мҽгълүматның булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽ (алга таба – баш тарту 
турында белдерү кҽгазе). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ 
ашырыла: 

Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш 
кҿненнҽн дҽ артык булмаска тиеш; 

калган тҽэминатчылар буенча-органга яки ведомствоара соратып алу кергҽн 
кҿннҽн соң биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр дҽ ведомствоара соратуга җавап ҽзерлҽү һҽм 
җибҽрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 
хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм 
мҽгълүмат бирүче оешмага .  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бүлеккҽ җибҽрелгҽн баш тарту турында 
документлар (белешмҽлҽр) яисҽ хҽбҽрнамҽ. 
 

3.5. Комиссия тарафыннан торак шартларын тикшерү 
 
3.5.1. Бүлек белгече башкара: 
тапшырылган документлардагы мҽгълүматларның дҿреслеген тикшерү; 



гаилҽ исҽпкҽ алу эшен рҽсмилҽштерү (барлык документларны аерым папкага 
туплау); 

ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 
тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 
тарту ҿчен нигез булган очракта, бүлек белгече муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 
тарту турында бҽялҽмҽ ҽзерли. Бҽялҽмҽ гаилҽнең учет эшенҽ куела. 

гаилҽнең исҽпкҽ алу эшен иҗтимагый торак комиссиясе (алга таба – комиссия) 
каравына җибҽрү. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар узган процедураны тҽмамлаганнан соң 
ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүченең комиссиягҽ карауга 
юнҽлдерелгҽн формалашкан исҽп эше. 

3.5.2. Комиссия секретаре башкара: 
кабул ителгҽн документларны ҿйрҽнү; 
комиссия утырышы кҿнен билгелҽү; 
комиссия утырышы кҿне турында комиссия ҽгъзаларына хҽбҽр итү. 
Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар узган процедураны тҽмамлаганнан соң 

ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  
Процедураларның нҽтиҗҽсе: комиссия ҽгъзаларына утырыш кҿне турында хҽбҽр 

итү. 
3.5.3. Комиссия тарафыннан гаризаны карау 
Комиссия үз утырышында гаилҽнең исҽпкҽ алу эшен карый һҽм гражданны 

ярдҽмче программада катнашучы дип тану һҽм торак сатып алу ҿчен субсидия алучы 
гражданнар исемлегенҽ кертү яки гражданны ярдҽмче программада катнашучы дип 
танудан баш тарту турында Карар кабул итҽ. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: субсидия бирү яки субсидия бирүдҽн баш тарту 
турында карар. 

3.5.4. Комиссия секретаре комиссия карарын беркетмҽ рҽвешендҽ (бер нҿсхҽ) 
рҽсмилҽштерҽ һҽм комиссия ҽгъзаларына имзага тапшыра. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзага тапшырылган бҽялҽмҽ. 
3.5.5. Комиссия ҽгъзалары беркетмҽгҽ кул куялар һҽм комиссия секретаренҽ 

юллыйлар. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: комиссия ҽгъзалары тарафыннан имзаланган бҽялҽмҽ. 
3.5.6. Комиссия секретаре гаилҽнең исҽп эше белҽн бергҽ бүлек белгеченҽ 

комиссия беркетмҽсен җибҽрҽ.  
Ҽлеге Регламентның 3.5.3-3.5.6 пунктчалары белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 

комиссия утырышы кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: комиссия беркетмҽсе һҽм Бүлек белгеченҽ 

юнҽлдерелгҽн исҽп эше. 
3.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү 
3.6.1. Бүлек белгече ҽзерли: 
субсидия бирү турында Карар кабул ителгҽн очракта – планлаштырыла торган 

елда субсидия алырга телҽк белдергҽн гражданнар исемлеге (алга таба – исемлек) 
һҽм исемлекне Татарстан Республикасы тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь 
хуҗалык министрлыгына җибҽрү турында озату хаты (алга таба-министрлык); 

субсидия бирүдҽн баш тарткан очракта, баш тарту турында хат проектын 
Башкарма комитет җитҽкчесенҽ кул куярга җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар узган процедураны тҽмамлаганнан соң 
ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: субсидия алучыларның формалашкан исемлеген 
җибҽрү турында озату хаты яки Башкарма комитет җитҽкчесенҽ имзага җибҽрелгҽн 
хат. 

3.6.2. Башкарма комитет җитҽкчесе озату хаты яки баш тарту турында хат 
имзалый һҽм Бүлек белгеченҽ юллый. 



Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар узган процедураны 
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бүлеккҽ җибҽрелгҽн озату хаты яки баш тарту 
турында хат. 

3.6.3. Бүлек белгече кул куелган документны терки, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул 
ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽ. 

Ҽгҽр субсидия бирү турында Карар кабул ителгҽн очракта, исемлекне 
министрлыкка озата бару хаты белҽн җибҽрҽ. 

Субсидия бирүдҽн баш тарткан очракта, имзаланган хат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ 
почта аша юллау белҽн, комиссия карары белҽн җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура узган процедураны тҽмамлаганнан 
соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Министрлыкка җибҽрелгҽн исемлек яки гариза 
бирүчегҽ җибҽрелгҽн хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат. 

3.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү 
3.7.1. Министрлык сертификат бланкларын алу датасыннан 2 ай эчендҽ аларны 

подпрограммада катнашучы гражданнар исеменҽ рҽсмилҽштерүне башкара һҽм 
күрсҽтелгҽн гражданнарга тапшыру ҿчен җирле үзидарҽ органнарына сертификатлар 
тапшыра. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура министрлык регламенты нигезендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: тутырылган сертификатлар бланкларының башкарма 
комитетына җибҽрелгҽн. 

3.7.2. Бүлек белгече гариза бирүчегҽ сертификат керү турында хҽбҽр итҽ. 
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура сертификат кергҽннҽн соң ике кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ сертификат керү турында хҽбҽр итү. 
3.7.3. Бүлеккҽ килеп, гариза бирүче имза алу ҿчен сертификат ала. 
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура 15 минут эчендҽ, мҿрҽҗҽгать итүче 

килгҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. Бирү чират тҽртибендҽ башкарыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн сертификат. 
3.8.     КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
3.8.1.  Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮ ерактан 

урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 
3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
3.8.3. КФҮ муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге 

Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт 
нҽтиҗҽсе КФҮ җибҽрелҽ. 

3.9 Техник хаталар тҿзҽтү. 

3.9.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлек-

кҽ тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (Кушымта №1); 

гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак би-

релгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында га-

риза гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн элек-

трон почта аша), яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы 

яисҽ күпфункцияле үзҽге аша бирелҽ. 



3.9.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү 

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

тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: Бүлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ител-

гҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.9.3. Бүлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган доку-

ментка тҿзҽтмҽлҽрне кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында ка-

ралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн имза сала 

яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта аша (электрон почта аша) анда техник хата булган 

документ тапшыру мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар ачыклан-

ганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза ал-

ганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) доку-мент. 

 

4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 

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

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм 
килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
тикшереп тору. 

Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты 
еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга 
мҿмкин. Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) 
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет 
мҿрҽҗҽгате 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 билгелҽнгҽн 
гамҽллҽр үтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет җитҽкчесенең 
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 
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 



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

    4.4. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен 
вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

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

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

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

5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмавына) 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 шикаять бирергҽ хокуклы. 
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать 
итҽ ала: 
1) «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге №210-ФЗ   Федераль законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү турындагы запросны теркҽү вакытын бозу; 
2) дҽүлҽт яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 
итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 
бирү «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, 
№ 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе йҿклҽнсҽ мҿмкин; 
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районының норматив хокукый 
актлары белҽн каралмаган документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ 
гамҽллҽрне башкару талҽбе; 
4) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлары белҽн каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту; 
5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган очракта 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче 
тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү 
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе йҿклҽнсҽ мҿмкин; 



6) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар белҽн күздҽ тотылмаган түлҽү алу; 
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи 
затының, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренең, 
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның 
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн 
документларда бастырылган опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ баш тартуы яисҽ 
мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 
итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ 
судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне 
оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 
ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе 
йҿклҽнсҽ мҿмкин; 
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки 
тҽртибен бозу; 
9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн күздҽ тотылмаган 
очракта дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору. Күрсҽтелгҽн очракта 
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, күп функцияле үзҽк 
хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү «Дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 
16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтү функциясе йҿклҽнсҽ мҿмкин; 
10) «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган 
очраклардан тыш, күрсҽтелгҽн документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы. 
   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.verhniy-uslon.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 
  5.3. Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның 
вазыйфаи затына мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш тартуы яисҽ 
җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый 
тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ.  
  5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш: 
1) «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган муниципаль 
хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затының яисҽ 
муниципаль хезмҽткҽренең, аның җитҽкчесенең һҽм (яки) хезмҽткҽрнең, оешмаларның 
исеме, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽренең, карарларына һҽм 
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ торган; 
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать 
итүченең яшҽү урыны турында мҽгълүмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 
итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 
телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм җавап 
бирүчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 



3) «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге №210-ФЗ  Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи 
затының, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм 
гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълүматлар; 
4) «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган оешмалар 
хезмҽткҽренең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 
вазыйфаи затының карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. 
Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар 
(булганда) яки аларның күчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.  
  5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 
күчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 
документлар исемлеге китерелҽ. 
   5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 
    5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе (муниципаль 
район Башлыгы) түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару, 
шулай ук башка рҽвешлҽрдҽ хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кабул ителгҽн 
карарны юкка чыгару, җибҽрелгҽн актларны тҿзҽтү рҽвешендҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарта. 
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга 
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча 
электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап 
җибҽрелҽ. 
   5.8. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча 
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 
шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны 
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                 
                                                                                                                    Кушымта №1 

 

 

 
«Россия Федерациясе гражданнарын 
һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы 
торак һҽм коммуналь хезмҽт 
күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия 
Федерациясе дҽүлҽт программасының 
«Торак һҽм торак-коммуналь хезмҽт 
күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итүдҽ 
гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» 
ведомство максатчан программасын 
гамҽлгҽ ашыру кысаларында Дҽүлҽт 
торак сертификатларын чыгару һҽм 
гамҽлгҽ ашыру кагыйдҽлҽренҽ  

(Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 
2019 елның 4 июлендҽге №858 карары 
редакциясендҽ)     

                                               (форма) 

 

(Граждан (торак урыны сатып алу ҿчен социаль түлҽү алу 
хокукына ия булган) 

торак урыннарына мохтаҗ буларак исҽптҽ тора торган 
_________ администрациясе Башлыгына, Россия 

Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле 
үзидарҽ органы, бүлекчҽ җитҽкчесенҽ  

гражданиннан (гражданкадан)   , 

(фамилия, исеме и атасы исеме 
(булганда) 

 

                                  
адресы буенча яшҽүче   

 

(почта адресы) 

ГАРИЗА (РАПОРТ) 

Мине , 

(фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булган очракта), 
туган кҿне) 

 , 

(Россия Федерациясе гражданинының шҽхесен таныклаучы документның исеме, 
серия, номер, күрсҽтелгҽн документ кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

 «Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы торак 
һҽм коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе дҽүлҽт 
программасының «Торак һҽм торак-коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итүдҽ 
гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» ведомство максатчан программасын гамҽлгҽ 



ашыру кысаларында Дҽүлҽт торак сертификатларын чыгару һҽм гамҽлгҽ ашыру 
программасында катнашучылар составына кертүегезне сорыйм. 
 
«Ведомство максатчан программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында Дҽүлҽт торак 
сертификатларын чыгару һҽм гамҽлгҽ ашыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2006 
елның 21 мартындагы №153 Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карары белҽн расланган 
«Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы торак 
һҽм коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе дҽүлҽт 
программасының «Торак һҽм торак-коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итүдҽ 
гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» ведомство максатчан программасын гамҽлгҽ 
ашыру кысаларында Дҽүлҽт торак сертификатларын чыгару һҽм гамҽлгҽ ашыру 
кагыйдҽлҽренең  5 кече пункты нигезендҽ Россия Федерациясенең дҽүлҽт 
программасы дҽүлҽт торак сертификаты белҽн таныклана торган торак урыны сатып 
алу ҿчен социаль түлҽү алу хокукына ия. 

Сайлап алынган яшҽү урыны (Кагыйдҽлҽрнең 5 пунктындагы «а», «б», «з» һҽм 
«и» кече пунктларында күрсҽтелгҽн гражданнар тарафыннан гына күрсҽтелҽ) 
 . 

(Россия Федерациясе субъекты исеме) 

Торак урыннарына мохтаҗлар буларак исҽптҽ торам (торак урыны сатып алу ҿчен 
социаль түлҽү алу хокукына ия ) 
 

 

«  »    
 Гаилҽ составы: 

хатыны (ире) , 
(фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булса), туган кҿне) , 

(Россия Федерациясе гражданинының шҽхесен таныклаучы документның исеме, 
серия, номер, күрсҽтелгҽн документ кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

мҽҗбүри пенсия иминияте системасында шҽхси счетның иминият номеры_____ 

балалары: 
улы (кызы)   , 

(фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булса), туган кҿне) 
 , 

(Россия Федерациясе гражданинының шҽхесен таныклаучы документның исеме, 
серия, номер, күрсҽтелгҽн документ кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

мҽҗбүри пенсия иминияте системасында шҽхси счетның иминият номеры_______ 

ата-анасы: 
ҽтисе (ҽнисе)   , 

(фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булса), туган кҿне) 
  
(Россия Федерациясе гражданинының шҽхесен таныклаучы документның исеме, серия, 
номер, күрсҽтелгҽн документ кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

мҽҗбүри пенсия иминияте системасында шҽхси счетның иминият номеры 

Моннан тыш, минем белҽн башка гаилҽ ҽгъзалары яши: 
 , 

(туганлык дҽрҽҗҽсе, фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булган очракта), 
туган кҿне) 

  
(Россия Федерациясе гражданинының шҽхесен таныклаучы документның исеме, серия, 
номер, күрсҽтелгҽн документ кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

мҽҗбүри пенсия иминияте системасында шҽхси счетның иминият номеры_____ 



«Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы 
торак һҽм коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе 
дҽүлҽт программасының «Торак һҽм торак-коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин 
итүдҽ гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» ведомство максатчан программасын 
гамҽлгҽ ашыру кысаларында Дҽүлҽт торак сертификаты белҽн раслана торган торак 
урыны сатып алу ҿчен социаль түлҽү алу тҽртибе һҽм шартлары турында  хҽбҽрдар. 
 
Минем гаризама түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 
_________________________________________________________________________  
(документның исеме һҽм номеры (булган очракта), кем һҽм кайчан бирелгҽн) ; 
 

(документның исеме һҽм номеры (булган очракта), кем һҽм кайчан бирелгҽн) 
 ; 

(документның исеме һҽм номеры (булган очракта), кем һҽм кайчан бирелгҽн) 
 . 

(документның исеме һҽм номеры (булган очракта), кем һҽм кайчан бирелгҽн) 

     

(гариза бирүченең фамилиясе, исеме һҽм 

атасының исеме (булган очракта)) 

 (имза)  (дата) 

«Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы 
торак һҽм коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе 
дҽүлҽт программасының «Торак һҽм торак-коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин 
итүдҽ гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» ведомство максатчан программасында 
катнашу максатларында мин һҽм минем гаилҽ ҽгъзалары «Персональ мҽгълүматлар 
турында»  Федераль законның 9 статьясы нигезендҽ автоматлаштырылган, шулай ук 
автоматлаштыру чараларын кулланмыйча минем шҽхси мҽгълүматларны һҽм минем 
гаилҽ ҽгъзаларының шҽхси мҽгълүматларын эшкҽртүне рҿхсҽт итҽбез  
   

(Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы, 
бүлекчҽ, район администрациясе исеме ) 

миңа һҽм минем гаилҽм ҽгъзаларына торак урыны сатып алу ҿчен дҽүлҽт торак 
сертификаты белҽн таныклана торган социаль түлҽү бирү ҿчен күрсҽтелгҽн ведомство 
максатчан программасында катнашырга 

Ҽлеге ризалык тиешле мҽгълүматны яки күрсҽтелгҽн мҽгълүматны үз эченҽ алган 
документларны Россия Федерациясе законнары нигезендҽ саклау вакыты чыкканчы 
бирелҽ. 

 

     

(гариза бирүченең фамилиясе, исеме һҽм 

атасының исеме (булган очракта) 

 (имза)  (дата) 

 
     

(гариза бирүченең фамилиясе, исеме һҽм 

атасының исеме (булган очракта) 

 (имза)  (дата) 

 
     

(гариза бирүченең фамилиясе, исеме һҽм 

атасының исеме (булган очракта) 

 (имза)  (дата) 

 



 
Кушымта  

 
 
«Россия Федерациясе гражданнарын 
һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы 
торак һҽм коммуналь хезмҽт 
күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия 
Федерациясе дҽүлҽт программасының 
«Торак һҽм торак-коммуналь хезмҽт 
күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итүдҽ 
гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» 
ведомство максатчан программасын 
гамҽлгҽ ашыру кысаларында Дҽүлҽт 
торак сертификатларын чыгару һҽм 
гамҽлгҽ ашыру кагыйдҽлҽренҽ  

(Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 
27.06.2018 № 742, 20.11.2018 № 1392,  
04.07.2019 № 858 редакциясендҽ)     

(форма) 

 

(җирле үзидарҽ органы, бүлекчҽ җитҽкчесе, 
администрация Башлыгына) 

гражданиннан(гражданкадан)   , 

(ф.и.о.) 
 Түбҽндҽге адрес буенча яшҽүче   

 
 , 

(яшҽү урыны һҽм фактта яшҽү урыны буенча теркҽлү 
адресы) 

телефон   

 

ГАРИЗА (РАПОРТ) 

Миңа    , 

(ф.и.о.) 
паспорт    

 

«  »    
(мҽҗбүри пенсия иминияте системасында шҽхси счетның 
иминият номеры) 

 , 

 
 

(чара исеме) 
«Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы торак 
һҽм коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе дҽүлҽт 
программасының «Торак һҽм торак-коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итүдҽ 
гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» ведомство максатчан программасында катнашу 
кысаларында Дҽүлҽт торак сертификаты бирүегезне сорыйм.  
 . 

 



 
Гаилҽ составы: 
хатыны (ире) , 

(фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булса), туган кҿне) , 

(Россия Федерациясе гражданинының шҽхесен таныклаучы документның исеме, 
серия, номер, күрсҽтелгҽн документ кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

мҽҗбүри пенсия иминияте системасында шҽхси счетның иминият номеры_____ 

 
 

түбҽндҽге адрес буенча яши   ; 

(яшҽү урыны һҽм фактта яшҽү урыны буенча теркҽлү адресы) 

балалары: 
улы (кызы)   , 

(фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булса), туган кҿне) 
 , 

(Россия Федерациясе гражданинының шҽхесен таныклаучы документның исеме, 
серия, номер, күрсҽтелгҽн документ кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

мҽҗбүри пенсия иминияте системасында шҽхси счетның иминият номеры_______ 

 
түбҽндҽге адрес буенча яши ; 

(яшҽү урыны һҽм фактта яшҽү урыны буенча теркҽлү адресы) 

ата-анасы: 
ҽтисе (ҽнисе)   , 

(фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булса), туган кҿне) 
  
(Россия Федерациясе гражданинының шҽхесен таныклаучы документның исеме, серия, 
номер, күрсҽтелгҽн документ кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

мҽҗбүри пенсия иминияте системасында шҽхси счетның иминият номеры 
, 

 
түбҽндҽге адрес буенча яши . 

(адрес регистрации по месту жительства и фактического 
проживания) 

Моннан тыш, минем белҽн башка гаилҽ ҽгъзалары яши: 
(туганлык дҽрҽҗҽсе, фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булган очракта), 

туган кҿне) 
  
(Россия Федерациясе гражданинының шҽхесен таныклаучы документның исеме, 

серия, номер, күрсҽтелгҽн документ кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
мҽҗбүри пенсия иминияте системасында шҽхси счетның иминият номеры_____ 

Торак урыннарына мохтаҗлар буларак исҽптҽ торам  
(торак урыны сатып алу ҿчен социаль түлҽү алу хокукына ия булган торак шартларын 
яхшыртуга мохтаҗ булган затлар) 
 . 

(исҽпкҽ кую урыны) 

Хҽзерге вакытта мин һҽм минем гаилҽ ҽгъзалары Россия Федерациясе 
территориясендҽ даими яшҽү ҿчен торак урыны . 

(«бар» яки «юк» дип  күрсҽтелҽ) 



Минем һҽм (яки) минем гаилҽм ҽгъзалары тарафыннан социаль наем 
шартнамҽлҽре буенча, минем һҽм (яки) минем һҽм (яки) минем гаилҽ ҽгъзаларының 
милек хокукында билҽгҽн торак урыннары булуы турында белешмҽлҽр: 

№  
Фамилия, исеме, 
ҽтисенең исеме 

Торак урыны 
урнашкан урынның 

почта адресы 

Торак 
бинаның 

тҿре, гомуми 
мҽйданы, кв. 

метр 

Куллану нигезе (социаль 
наем шартнамҽсе яки милек 

хокукы нигезендҽ), 
шартнамҽнең датасы һҽм 

реквизитлары, милек хокукы 
турында таныклык 

реквизитлары (күчемсез 
милекнең бердҽм дҽүлҽт 

реестрындагы язылу 
нигезендҽ милек хокукын 

дҽүлҽт теркҽве номеры һҽм 
датасы) 

     

 

Минем һҽм минем гаилҽ ҽгъзаларым тарафыннан торак урыннары сатып алу яисҽ тҿзү 
ҿчен федераль бюджет, Россия Федерациясе субъекты бюджеты яисҽ җирле бюджет 
акчалары 
 . 

(акча алган очракта, түлҽүне гамҽлгҽ ашыручы орган, түлҽү датасы һҽм суммасы 
күрсҽтелҽ) 

Минем һҽм (яисҽ) минем гаилҽ ҽгъзалары тарафыннан билҽнҽ торган торак 
урыннары күлҽмен киметүгҽ яисҽ аларны читлҽштерүгҽ китергҽн гамҽллҽр һҽм торак 
урыннары белҽн граждан-хокукый килешүлҽр . 

                                    ( «булмады» яки «булды» дип күрсҽтелҽ) 

Торак урыннары күлҽмен киметүгҽ яисҽ аларны читлҽштерүгҽ китергҽн гамҽллҽр 
һҽм граждан-хокукый алыш-бирешлҽр турында белешмҽлҽр (ҽлеге торак урынны 
дҽүлҽт яисҽ муниципаль милеккҽ түлҽүсез тартып алудан тыш): 

№ 
п/п 

Фамилия, исеме, 
ҽтисенең исеме 

Торак урыны 
урнашкан урынның 

почта адресы 

Торак 
бинаның 

тҿре, гомуми 
мҽйданы, кв. 

метр 

Торак урыннары белҽн 
гамҽлгҽ (граждан-хокукый 
алыш-биреш) керҽ торган 
торак урыннары күлҽмен 

киметүгҽ яисҽ аларны 
читлҽштерүгҽ китерҽ торган 
гамҽллҽр һҽм күрсҽтелгҽн 
гамҽлне (алыш-бирешлҽр) 

кылу фактын раслый торган 
документлар реквизитлары) 

     

 

Мин һҽм минем гаилҽ ҽгъзалары чын мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм 
тулылыгын раслыйбыз. Федераль башкарма хакимият органнарында (федераль дҽүлҽт 
органнарында), миграция ҿлкҽсендҽ федераль дҽүлҽт контроле (күзҽтчелеге) буенча 
башкарма хакимиятнең федераль органы, дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография 
федераль хезмҽте, шулай ук шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалык бирҽбез. 

Мин,   , 

(ф.и.о.) 
гаризага кушып бирелҽ торган белешмҽлҽр һҽм документлар, чынбарлыкка туры 

килми торган һҽм Дҽүлҽт торак сертификатын алу ҿчен нигез булган белешмҽлҽр 



ачыкланган очракта, Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тарту 
турында кисҽтү алдым. 

Дҽүлҽт торак сертификатын алу һҽм аннан файдалану шартлары белҽн 
таныштым, килешҽм һҽм аларны үтҽргҽ бурычлымын. 

   «  »  20  . 

(гариза бирүченең ф.и.о.)  (имза)        

Гаилҽ ҽгъзалары гариза белҽн риза: 

   

(ф.и.о.)  (имза) 
   

(ф.и.о.)  (имза) 
   

(ф.и.о.)  (имза) 
Минем гаризама түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 
_________________________________________________________________________  
(документның исеме һҽм номеры (булган очракта), кем һҽм кайчан бирелгҽн) ; 
 

(документның исеме һҽм номеры (булган очракта), кем һҽм кайчан бирелгҽн) 
 ; 

(документның исеме һҽм номеры (булган очракта), кем һҽм кайчан бирелгҽн) 
 . 

(документның исеме һҽм номеры (булган очракта), кем һҽм кайчан бирелгҽн) 

Искҽрмҽ: 1. Балигъ булмаганнар һҽм (яки) эшкҽ сҽлҽтсез гаилҽ ҽгъзалары 
ҿчен гариза (рапорт) белҽн Килешүне законлы вҽкиллҽр 
(опекуннар) имзалый. 

                           2. Мҿрҽҗҽгать итүченең һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының имзалары 
дҽүлҽт торак сертификатын тапшыручы җирле үзидарҽ органының 
(бүлекчҽ, район администрациясе) вҽкалҽтле вазыйфаи заты 
имзасы һҽм күрсҽтелгҽн җирле үзидарҽ органы (бүлекчҽлҽр, 
район администрациясе) мҿһере белҽн раслана.                                                         

                                  
 
 
 
 
                                           "__" ______ 20__ ел  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

                                            Кушымта 

«Россия Федерациясе гражданнарын 
һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы 
торак һҽм коммуналь хезмҽт 
күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия 
Федерациясе дҽүлҽт программасының 
«Торак һҽм торак-коммуналь хезмҽт 
күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итүдҽ 
гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» 
ведомство максатчан программасын 
гамҽлгҽ ашыру кысаларында Дҽүлҽт 
торак сертификатларын чыгару һҽм 
гамҽлгҽ ашыру кагыйдҽлҽренҽ  

(Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 
23.09.2015 № 1013, 05.07.2016 № 629, 
30.11.2016 № 1266,  29.12.2016 № 1540,  
30.12.2017 № 1710,  20.11.2018 № 1392,  
04.07.2019 № 858 редакциясендҽ)     

(форма) 

  

 
 «  »  20  . 

                                               

Й Ҿ К Л Ҽ М Ҽ  
т о р а к  у р ы н ы  с о ц и а л ь  н а е м  ш а р т н а м ҽ с е н  ҿ з ү  т у р ы н д а  

( м а х с у с л а ш т ы р ы л г а н  т о р а к  у р ы н ы н  н а й м л а у )  
т у р ы н д а  һ ҽ м  а з а т  и т ү  х а к ы н д а  

т о р а к  у р ы н ы  ( Т о р а к  у р ы н )  м и л к е н д ҽ г е  җ и р  к и ш ҽ р л е к л ҽ р е н  
ч и т л ҽ ш т е р ү  

д ҽ ү л ҽ т  м и л к е н  һ ҽ м  җ и р  к и ш ҽ р л е к л ҽ р е н н ҽ н  ф а й д а л а н у д а н  
Т а т а р с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  б ю д ж е т ы н а  7 6 8  м и л л и о н  3 2 0  м е ң  с у м  

с а л ы м  б у л м а г а н  т а б ы ш  к е р д е )  
 
Без, түбҽндҽгелҽр,   

 
 , 

(«Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм уңайлы торак 
һҽм коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе дҽүлҽт 

программасының «торак һҽм торак – коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен түлҽүдҽ 
гражданнарга дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү» ведомство максатчан программасында 

катнашучы гражданның фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме (булган очракта), 
туган кҿне) 

паспорт  ,   
 

бер яктан, (алга таба – бурычлы) һҽм җирле орган Башлыгы 
Башкарма хакимият федераль органының, федераль дҽүлҽт органы 
бүлекчҽсе (хезмҽте) башлыгы, администрация Башлыгы) 

 , 



(җирле үзидарҽ органы, бүлекчҽ, хезмҽт, район хакимияте исеме) 
 , 

(хҽрби исеме, ф.и.о.) 
икенче яктан, түбҽндҽге гамҽллҽрне кылырга сүз бирҽбез. 

Территориядҽ торак урын сатып алу ҿчен Дҽүлҽт торак сертификаты бирү белҽн бҽйле 
 

(торак урыны сатып алырга тиешле Россия Федерациясе субъектының исеме) 
бурычлы, Дҽүлҽт торак сертификатын гамҽлгҽ ашыру юлы белҽн торак урыны сатып 
алынганнан соң, 2 ай эчендҽ аның белҽн бергҽ яшҽүче барлык гаилҽ ҽгъзаларын, 
Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ (тутырырга кирҽк) тапшыру 
бурычын үз ҿстенҽ ала: 

1) Торак  бина  бүлмҽ  фатирда кв. метр  
 
№  урамда  торак пунктта 
 

    
районд
а 

 
  

 
ордер «  »    ел, бирелгҽн  

 , 

(ордер биргҽн орган исеме) 
 (Россия Федерациясенең Федераль, дҽүлҽт субъекты, муниципаль, хосусый-кирҽген 
күрсҽтергҽ) 
торак урыны социаль найм килешүе (махсуслаштырылган торак урыны) 
   

 
 ; 

(Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органы, Россия Федерациясе 
субъекты дҽүлҽт хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы йҽ торак урынын социаль 

наем шартнамҽсе тҿзелгҽн (махсуслаштырылган торак урынын наймлау) бүтҽн 
милекче вҽкалҽтле затның исеме)) 

милек хокукын дҽүлҽт теркҽве турында таныклыклар (язмалар)  
(күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрына кертелгҽн) 
 
 

(күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрына кертелгҽн) 
2) Торак йорт (торак йортның бер ҿлеше) билҽгҽн һҽм аның ҿчен кирҽкле җир 

кишҽрлеге 
 
аның гомуми мҽйданы кв. метр булган файдаланылуы, кадастр номеры  
 
максатчан билгелҽнеше (категориясе), рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре . 
Моннан тыш, бурычлы ҽлеге йҿклҽмҽгҽ кул куйган мизгелдҽн торак урынын 

хосусыйлаштырмаска һҽм аны читлҽштерүгҽ китерҽ торган яисҽ җҽлеп итҽргҽ мҿмкин 
булган бүтҽн гамҽллҽр кылмаска, шулай ук аның гаилҽ ҽгъзалары булмаган башка 
затларга яшҽү ҿчен күрсҽтелгҽн торак урынын бирмҽскҽ йҿклҽмҽ ала. 
   Җирле үзидарҽ органы башлыгы (бүлекчҽ командиры, федераль башкарма хакимият 
органы, федераль дҽүлҽт органы бүлекчҽсе (хезмҽте) башлыгы, район Хакимияте 
Башлыгы) 

 
 
   

(ф.и.о.) 



бурычлыдан ул билҽгҽн торак урынын (торак йорт (торак йортның бер ҿлеше) 
ҽлеге йҿклҽмҽдҽ күрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бу йҿклҽмҽдҽ билгелҽнгҽн срокта кабул 
итү йҿклҽнҽ. 

 
 , 

( бурычлының (ф.и.о.) 
бергҽ яшҽүче балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзаларының ризалыгы  бар 

Бурычлы гаилҽ ҽгъзалары турында 
мҽгълүматлар 

Паспорт мҽгълүматлары 

имза 

ф.и.о. 
туганлык 
дҽрҽҗҽсе 

туган кҿне номер 
бирү 

вакыты 

кем 
тарафыннан 

бирелгҽн 

       

М.П. 

Җирле үзидарҽ органы Башлыгы (бүлек башлыгы, федераль башкарма хакимият 
органының бүлекчҽ (хезмҽт) башлыгы, федераль дҽүлҽт органы башлыгы, район 
администрациясе Башлыгы 

(ф.и.о., имза) 

«  »  20  
е
л 

Бурычлы   

(ф.и.о., имза) 

«  »  20  
е
л 

Искҽрмҽ. Ҽлеге йҿклҽмҽнең һҽр бите җирле үзидарҽ органы Башлыгы (бүлек 
башлыгы, федераль башкарма хакимият органының бүлекчҽ (хезмҽт) 
башлыгы, федераль дҽүлҽт органы башлыгы, район администрациясе 
Башлыгы) һҽм бурычлы тарафыннан имзалана 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча гамҽллҽр эзлеклелеге Блок-схемасы 
Заявитель подает заявление о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

предоставляет документы в 

соответствии с п. 2.5

Заявление и документы

Специалист Отдела проверяет 

документы в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего 

Регламента. Проверяет наличия 

оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

п. 2.8 настоящего Регламента. Документы 

соответствуют 

требованиям

Специалист Отдела 

регистрирует заявления и 

документы 15 мин. (в день 

поступления)

Да

Зарегистрированное заявление и 

документы

Специалист Отдела проверяет 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 

предусмотренных в п. 2.9 

настоящего регламента (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 учетное дело и 

направление в комиссию

Учетное дело

Комиссия.

Рассмотрение и принятие 

решения  

Протокол комиссии

Специалист Министерства 

оформляет в установленном 

порядке субсидию и направляет 

в Исполком

Специалист Отдела.

Извещение заявителя 
Выдача сертификата

Запрос о предоставлении 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

Решение 

комиссии

Специалист отдела готовит 

сопроводительное письмо в 

Министерство

Положительное

Специалист 

Отдела готовит 

письмо об 

отказе

Письмо об 

отказе
Проект сопроводительного письма

Начальник Отдела 

согласовывает проект

Согласованное сопроводительное 

письмо или письмо об отказе выдачи 

Руководитель Исполкома 

подписывает сопроводительное 

письмо 

Подписанное сопроводительное 

письмо в Министерство или письмо 

об отказе заявителю

Отрицательное

Сертификат

Специалист Отдела 

комплектует документы и 

направляет в Министерство или 

выдает письмо об отказе 

Направленные документы в 

Министерство или выданное письмо 

об отказе заявителю

 



 
Татарстан Республикасы 

 Югары Ослан муниципаль районы 
 Башкарма комитеты Җитҽкчесенҽ 

 
Техник хаталар тҿзҽтү турында 

Гариза 

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

________________________________________________________ 

(хезмҽт күрсҽтү исеме) 

Язылган:__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүматлар:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Кертелгҽн техник хатаны тҿзҽтергҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.  

Түбҽндҽге документларны терким: 

_______________________________________________________________________ 

Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгҽн 

очракта мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм: 

электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн  

E-mail:_____; 

расланган күчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта җибҽрүендҽ түбҽндҽге адрес 

буенча:________________________________________________________. 

Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау 

(үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк 

итү, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны 

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

затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 

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

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

түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн 

документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм 

анда дҿрес мҽгълүматлар бар. 

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча 

сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм:  

 

__________________    _________________  

    (дата)                               (Ф.И.О.) 

(________________) 

 (имза)                        

 



 

 
                                                                                                                                               Кушымта  

(белешмҽ) 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы һҽм аның үтҽлешен контрольдҽ тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе 84379-21267 V.Timiryaev@tatar.ru 

Башкарма комитет эшлҽре 
идарҽчесе 

84379-22613 Alfiya.Mingasova @tatar.ru 

Бүлек башлыгы 84379-21659 Zakiulla.Mingazov@tatar.ru 

  
 
 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 
 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башлык 84379-21839 Sovet.Uslon@tatar.ru 
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                                                                                                                                   Кушымта №2 
 «Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария аркасында 

радиация йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарга һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затларга 
исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү» муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең технологик 

схемасы 
 

1 Бүлек «Муниципаль хезмҽтлҽр турында гомуми мҽгълүмат» 

№  Параметр Параметр ҽһҽмияте / торышы 

1 Хезмҽт күрсҽтүче орган 
атамасы 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы (шҽһҽр округы) Башкарма комитеты1 

2 Татарстан Республикасы 
дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр реестры «Дҽүлҽт 
мҽгълүмат системасында 
хезмҽт күрсҽтү номеры» 

23493 

3 Хезмҽтлҽрнең тулы исеме  Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү 
берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация 
йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарга һҽм аларга 
тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак  
сертификатын бирү 

4 Хезмҽтлҽрнең кыскартылган 
исеме 

Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү 
берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация 
йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарга һҽм аларга 
тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак  
сертификатын бирү 

5 Хезмҽт күрсҽтүнең 
административ регламенты 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы (шҽһҽр округы) Башкарма комитеты 
җитҽкчесенең «___» ______ 2018ел, № _____  «Торак 
шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исҽпкҽ кую 
һҽм мҽҗбүри күченүчелҽргҽ торак сатып алу ҿчен 
субсидиялҽр бирү буенча Дҽүлҽт торак сертификатын 
бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең 
Административ регламентын  раслау турында» карары 

6  «Подуслуга» исемлеге юк 

7 Хезмҽтлҽр күрсҽтү сыйфатын 
бҽялҽү ысуллары 

Радиотелефон элемтҽ (смс-сораштыру, телефон 
сораштыру); 
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр порталы; 
Җирле үзидарҽ органнарының рҽсми сайты 
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      2 Бүлек «Подуслугалар» турында гомуми мҽгълүмат» 
 

Шартлар 
нигезендҽ бирү 
вакыты 

Документлар кабул 
итүдҽн баш тарту 
нигезлҽре 

 «Подуслуга» күрсҽтүдҽ 
баш тарту ҿчен нигез 

«
П

о
д

у
с
л

у
га

»
 

кү
р

с
ҽ

тү
н
е
 

ту
кт

а
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ҽ
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 «
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д

у
с
л

у
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а
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р

у
 

в
а
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«Подуслуга» күрсҽткҽн 
ҿчен түлҽү 
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“Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн 
гражданнарга һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү” хезмҽте 

17 
кҿн2 

17 кҿн 1. Документларны 
тиешле дҽрҽҗҽдҽ 
тапшырмау. 
2.Тҽкъдим ителгҽн 
документларның 2.5 
АР пунктында 
күрсҽтелгҽн 
документлар 
исемлегенҽ туры 
килмҽве . 
3.Гаризада һҽм 
гаризага кушып 
бирелҽ торган 
документларда 
килешенмҽгҽн 

1.Мҿрҽҗҽгать итүче 
документлар тулы 
күлҽмдҽ 
тапшырылмаган, яисҽ 
тапшырылган гаризада 
һҽм (яки) 
документларда тулы 
булмаган һҽм (яки) 
дҿрес булмаган 
мҽгълүмат бар. 
2.Документларны 
тиешле органга 
тапшырмау. 
3.Тиешле документ 
мҿрҽҗҽгать итүче 

юк юк юк - - 1.Шҽхсҽн 
яисҽ 
вҽкалҽтле 
вҽкил аша 
хезмҽт 
күрсҽтүче 
органга яки 
КФҮ.  
2.Почта яки 
электрон 
юллау аша 

1.Шҽхс
ҽн яисҽ 
хезмҽт 
күрсҽтү
че 
органда
гы 
вҽкалҽт
ле 
вҽкил 
яисҽ 
КФҮ 
аша. 
2.Почта 
яки 

                     
1Монда һәм алга таба сроклар эш көннәрендә исәпләнә 
 2АР-муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 
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тҿзҽтүлҽр, аларның 
эчтҽлеген тҿгҽл 
аңлатырга 
мҿмкинлек бирми 
торган җитди 
зыяннар бар. 
4.Тиешле органга 
документлар 
тапшыру 

тарафыннан үз 
инициативасы буенча 
тапшырылмаган булса, 
документ һҽм (яисҽ) 
муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү ҿчен кирҽкле 
мҽгълүматның 
булмавын таныклаучы 
ведомствоара сорауга 
дҽүлҽт хакимияте 
органы, җирле үзидарҽ 
органы яисҽ оешманың 
ведомствога караган 
органы җавапының 
керүе. 
4. Гражданинны 
Чернобыль АЭСындагы 
һҽлакҽт, 
«Маяк»җитештерү 
берлҽшмҽсендҽге 
авария аркасында 
радиация йогынтысына 
дучар ителгҽн дип тану 
ҿчен талҽплҽргҽ туры 
килмҽү.  
5.Федераль бюджет 
акчалары исҽбеннҽн 
субсидиялҽр (социаль 
түлҽүлҽр) файдаланып 
торак шартларын 
яхшырту хокукын 
элегрҽк гамҽлгҽ ашыру. 
6.Торак шартларын 
начарайтуга китергҽн 
гамҽллҽр кылган кҿннҽн 

электро
н юллау 
аша 
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(биш ел) вакыт узмаган 
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3 Бүлек «Подуслуга» гариза бирүчелҽре турында мҽгълүматлар» 

№   «Подуслуга» 
алу хокукына 

ия затлар 
категориялҽре 

Мҿрҽҗҽгать 
итүченең 

«подуслуга» алу 
ҿчен тиешле 

категориядҽге 
хокуклылыгын 
раслый торган 

документ  

Мҿрҽҗҽгать 
итүченең 

«подуслуга» алу 
ҿчен тиешле 

категориядҽге 
хокуклылыгын 
раслый торган 

документка 
билгелҽнгҽн 

талҽплҽр 

Мҿрҽҗҽгать 
итүче 

вҽкиллҽре 
тарафыннан 
«подуслуга» 
алуга гариза 

бирү 
мҿмкинлеге 

булу 

Мҿрҽҗҽгать 
итүче 

исеменнҽн  
гариза бирү 
хокукына ия 
затларның 

тулы исемлеге 

 Мҿрҽҗҽгать 
итүче 

исеменнҽн  
гариза бирү 

хокукын 
раслаучы 

документ исеме 

Мҿрҽҗҽгать итүче 
исеменнҽн гариза 

бирү хокукын 
раслый торган 

документка 
билгелҽнгҽн 

талҽплҽр 

“Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн 
гражданнарга һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү” хезмҽте 

1. Физик затлар  Гариза 
бирүченең яки 
вҽкилнең 
шҽхесен 
таныклаучы 
Документ:  
- паспорт;  
- шҽхес 
таныклыгы 

Документ бҿтен 
Россия 
Федерациясе ҿчен 
рус телендҽ 
Бердҽм бланкта 
рҽсмилҽштерелгҽн. 
Хезмҽт күрсҽтүне 
сорап мҿрҽҗҽгать 
иткҽн вакытта 
гамҽлдҽ булырга 
тиеш 

 каралган 18 яшькҽ 
җиткҽн, 
ышаныч кҽгазе 
булган эшкҽ 
яраклы телҽсҽ 
кайсы физик 
зат 

Ышанычнамҽ Нотариаль 
расланган 
ышанычнамҽсенең 
күчермҽсе. 
Хезмҽт күрсҽтүне 
сорап мҿрҽҗҽгать 
иткҽн вакытта 
гамҽлдҽ булырга 
тиеш 

 



4 Бүлек «Гариза бирүче тарафыннан «подуслуга» алу ҿчен бирелҽ торган документлар» 
 

№ 
 

Документ 
категориясе 

Гариза бирүче 
«подуслуга» алу 
ҿчен тҽкъдим итҽ 
торган документлар 
исемлеге 

Кирҽкле 
документның 
тҿп 
нҿсхҽлҽренең 
/күчермҽсе 
күрсҽтелгҽн 
саны 

Документны 
бирү шартлары 

Документка карата 
куелган талҽплҽр 

Документның 
формасы 
(шаблон) 

Документның 
үрнҽге / 
документны 
тутыру 

“Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн 
гражданнарга һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү” хезмҽте 

1 Гариза Хезмҽт күрсҽтү 
турында гариза 

1 нҿсхҽ 
оригинал 

юк Рус телендҽ 
тутырыла 

АР №1 
кушымта 

АР №1 
кушымта 

2 Мҿрҽҗҽгать 
итүченең (яки 
вҽкилнең), шулай ук 
барлык гаилҽ 
ҽгъзаларының 
шҽхесен таныклаучы 
документ 

Паспорт 
Шҽхес таныклыгы  
Туу турында 
таныклык (14 яшькҽ 
кадҽрге балаларга) 

1 нҿсхҽ 
оригинал 

юк Документ 
билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ рус 
телендҽ 
рҽсмилҽштерелгҽн. 
Хезмҽт күрсҽтүне 
сорап мҿрҽҗҽгать 
иткҽн вакытта 
гамҽлдҽ булырга 
тиеш 

- - 

3 Вҽкил вҽкалҽтлҽрен 
раслый торган 
документ 

 Гариза бирүче 
исеменнҽн 
гамҽллҽр 
башкаруга 
ышанычнамҽ 

1 нҿсхҽ 
(оригинал 
яки, 
билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ 
расланган 
күчермҽсе) 

 Мҿрҽҗҽгать 
итүче 
исеменнҽн эш-
гамҽллҽрне 
гамҽлгҽ 
ашырган 
очракта 

Билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ 
рҽсмилҽштерелде. 
Хезмҽт күрсҽтүне 
сорап мҿрҽҗҽгать 
иткҽн вакытта 
гамҽлдҽ булырга 
тиеш 

- - 

4 Гражданинның 
федераль бюджет 
акчалары исҽбеннҽн 
торак белҽн тҽэмин 

Гражданинның 
федераль бюджет 
акчалары 
исҽбеннҽн торак 

1 экз. 
оригинал 

юк Билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ 
рҽсмилҽштерелгҽн, 
хезмҽт күрсҽтү 

- - 
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№ 
 

Документ 
категориясе 

Гариза бирүче 
«подуслуга» алу 
ҿчен тҽкъдим итҽ 
торган документлар 
исемлеге 

Кирҽкле 
документның 
тҿп 
нҿсхҽлҽренең 
/күчермҽсе 
күрсҽтелгҽн 
саны 

Документны 
бирү шартлары 

Документка карата 
куелган талҽплҽр 

Документның 
формасы 
(шаблон) 

Документның 
үрнҽге / 
документны 
тутыру 

итү хокукын раслый 
торган Документ 

белҽн тҽэмин итү 
хокукын раслый 
торган Документ 

ҿчен мҿрҽҗҽгать 
иткҽн вакытта 
гамҽлдҽ 

5 Йорт кенҽгҽсеннҽн 
ҿземтҽ 

Йорт кенҽгҽсеннҽн 
ҿземтҽ 

1 нҿсхҽ 
оригинал 

Документ 
коммерция 
оешмалары 
тарафыннан 
бирелҽ икҽн 

Документ 
билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ рус 
телендҽ 
рҽсмилҽштерелгҽн 

- - 

6 Финанс-хисап счеты Финанс-хисп счеты  1 нҿсхҽ 
оригинал 

Документ 
коммерция 
оешмалары 
тарафыннан 
бирелҽ икҽн 

Документ 
билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ рус 
телендҽ 
рҽсмилҽштерелгҽн 

- - 

7 Торак бинаның 
ҿстҽмҽ мҽйданына 
хокукын раслый 
торган документ 

Торак бинаның 
ҿстҽмҽ мҽйданына 
хокукын раслый 
торган документ 

1 нҿсхҽ 
күчермҽ 

Ҽгҽр мондый 
хокук Россия 
Федерациясе 
законнары 
белҽн бирелгҽн 
булса 

Документ 
билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ рус 
телендҽ 
рҽсмилҽштерелгҽн 

- - 

 Планлаштырылган 
елда сертификат 
бүлеп бирү турында 
җирле үзидарҽ 
органы җитҽкчесе 
исеменҽ гариза; 

      

 Торак сертификаты 
алуга гариза 
(рапорт) (2 нче 
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№ 
 

Документ 
категориясе 

Гариза бирүче 
«подуслуга» алу 
ҿчен тҽкъдим итҽ 
торган документлар 
исемлеге 

Кирҽкле 
документның 
тҿп 
нҿсхҽлҽренең 
/күчермҽсе 
күрсҽтелгҽн 
саны 

Документны 
бирү шартлары 

Документка карата 
куелган талҽплҽр 

Документның 
формасы 
(шаблон) 

Документның 
үрнҽге / 
документны 
тутыру 

кушымта) 

 14 яшькҽ кадҽрге 
балаларга туу 
турында таныклык, 
гаилҽ ҽгъзаларының 
барлык РФ 
гражданнары 
паспорты 

      

8 Шартнамҽне ҿзү һҽм 
били торган торак 
урынын азат итү 
турында йҿклҽмҽ / 
ҽлеге торак урынын 
дҽүлҽт яисҽ 
муниципаль милеккҽ 
түлҽүсез алу 
турында йҿклҽмҽ 

Килешүне ҿзү һҽм 
били торган торак 
урынын азат итү 
турындагы 
йҿклҽмҽ/ яки  
ҽлеге торак бинаны 
дҽүлҽт яки 
муниципаль 
милеккҽ түлҽүсез 
тартып алу 
турында йҿклҽмҽ 

2 экз. 
оригинал 
 

Мҿрҽҗҽгать 
итүче һҽм аның 
гаилҽ ҽгъзалары 
дҽүлҽт яисҽ 
муниципаль 
торак 
фондларындагы 
торак урынында 
социаль наем 
шартнамҽсе 
нигезендҽ яисҽ 
торак урыны 
милек нигезендҽ 
карый һҽм 
авырлыклары 
юк икҽн, торак 
урынында 
социаль наем 
шартнамҽсе 
нигезендҽ 

Документ 
билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ рус 
телендҽ 
рҽсмилҽштерелгҽн 

Нигезлҽмҽ 
№ 2  АР 

Нигезлҽмҽ 
№ 2  АР 
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№ 
 

Документ 
категориясе 

Гариза бирүче 
«подуслуга» алу 
ҿчен тҽкъдим итҽ 
торган документлар 
исемлеге 

Кирҽкле 
документның 
тҿп 
нҿсхҽлҽренең 
/күчермҽсе 
күрсҽтелгҽн 
саны 

Документны 
бирү шартлары 

Документка карата 
куелган талҽплҽр 

Документның 
формасы 
(шаблон) 

Документның 
үрнҽге / 
документны 
тутыру 

яшилҽр. 

9 Документ Гаилҽ составы 
турында белешмҽ 

1 экз. 
оригинал 

Документ 
коммерция 
оешмалары 
тарафыннан 
бирелҽ икҽн 

Документ 
коммерция 
оешмалары 
тарафыннан 
бирелҽ икҽн 

- - 

10 Күчемсез милек 
объектларына хокук 
билгелҽүче 
документлар яки 
торак милкендҽ 
булмау турында 
белешмҽ 

Күчемсез милек 
объектларына 
хокук билгелҽүче 
документлар яки 
торак милкендҽ 
булмау турында 
белешмҽ 

1 экз. 
оригинал 

Күчемсез милек 
объектларына 
хокуклар 
күчемсез 
милекнең 
Бердҽм дҽүлҽт 
реестрында 
теркҽлмҽсҽ 

Документ 
билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ рус 
телендҽ 
рҽсмилҽштерелгҽн. 
Хезмҽт күрсҽтүне 
сорап мҿрҽҗҽгать 
иткҽн вакытта 
гамҽлдҽ булырга 
тиеш 

- - 

 



43 

 

Бүлек 5 «Ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек аша алына торган документлар һҽм мҽгълүматлар» 
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“Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн 
гражданнарга һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү” хезмҽте 

 Күчемсез милеккҽ 
хокукларның һҽм 
аның белҽн алыш-
бирешлҽрнең бердҽм 
дҽүлҽт реестрыннан 
күчемсез милек 
объектларына 
теркҽлгҽн хокуклар 
турында ҿземтҽ 

Һҽркем ҿчен 
мҿмкин булган 
күчемсез милек 
объектына 
теркҽлгҽн 
хокуклар 
турында ҿземтҽ, 
күчемсез милек 
объектына 
хокукларны 
күчерү турында 
ҿземтҽ 

БК ОМС ТР буенча 
Росреестр  

SID0003564 3 кҿн - - 

 Даими яшҽү ҿчен 
торак урыны алу, 
торак тҿзелеше 
(сатып алу) ҿчен 
ссуда яки субсидия 
алу яки югалган торак 

чык мҽгълүмат БК ОМС  юк 5 кҿн юк юк 
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ҿчен күченергҽ 
мҽҗбүр булган 
кешелҽр тарафыннан 
компенсация алу 
турында белешмҽ 

 Йорт кенҽгҽсеннҽн 
ҿземтҽ 

 БК ОМС Бүлек БК ОМС юк 5 кҿн  юк юк 

 Исҽп-хисап счеты һҽм 
торак урыны гомуми 
мҽйданы һҽм бирү 
датасы күрсҽтелгҽн 

 БК ОМС Бүлек БК ОМС юк  5 кҿн  юк юк 
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Бүлек 6 «Подуслуга» нҽтиҗҽлҽре 
 
 

№   «Подуслуга» 
нҽтиҗҽсе 
булган 
документ/ 
документлар 
 

«Подуслуга» 
нҽтиҗҽсе булган 
документ/ 
документларга 
талҽплҽр 

Нҽтиҗҽнең 
характеристикасы 
(Уңай/ Тискҽре) 

«Подуслуга» 
нҽтиҗҽсе булган 
документ/ 
документлар 
формасы 
 

«Подуслуг» 
нҽтиҗҽсе 
булган 
документ/ 
документла
рның 
үрнҽге 

Нҽтиҗҽ алу 
ысулы 

Мҿрҽҗҽгать итүче 
тарафыннан 
соралмаган  
«подуслуга» 
нҽтиҗҽлҽрен 
саклау вакыты 

 органда КФҮ 

“Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн 
гражданнарга һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү” хезмҽте 

1 Дҽүлҽт торак 
сертификаты 

Билгелҽнгҽн 
үрнҽктҽге бланкта 
рҽсмилҽштерелҽ, 
дип кул куя ТР 
Тҿзелеш, 
архитектура һҽм 
торак-коммуналь 
хуҗалык 
министры 

Уңай РФ Хҿкүмҽте 
тарафыннан 
расланган 

юк 

1.Шҽхсҽн яисҽ 
хезмҽт 
күрсҽтүче 
органдагы вҽкил 
аша. 
2.Почта яки 
электрон 
юллама.  
3.Шҽхсҽн яисҽ 
КФҮ вҽкиле аша 

1 ел 1 ел 

2 Муниципаль 
хезмҽт 
күрсҽтүдҽн 
баш тарту 
турында хат 

Билгелҽнгҽн 
үрнҽктҽге бланкта 
рҽсмилҽштерелҽ, 
ОМС БК 
җитҽкчесе кул куя 

тискҽре юк юк  
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                                                                  Бүлек 7 «Подуслуга» күрсҽтүнең технологик процесслары» 
 

№ 
 

Процесс 
процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 
үзенчҽлеклҽре 

Процедура
ны 

(процессны
) үтҽү 

вакыты 
 

Процесс 
процедурасын 

башкаручы 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен кирҽкле 
ресурслар 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен 
кирҽкле 

документлар 
формалары 

“Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн 
гражданнарга һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын бирү” хезмҽте 

1 Гариза һҽм 
документлар 
кабул итү 

Бүлек белгече, документларны 
кабул итүне алып баручы башкара: 

мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен 
билгелҽү;  

гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен 
тикшерү (ышаныч кҽгазе буенча эш 
иткҽн очракта); 

хезмҽт алу ҿчен бирелҽ торган 
документларның булу-булмавын 
тикшерү;  

тапшырылган документларның 
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен 
тикшерү (документларның 
күчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерү, 
документларда подчисткалар, 
припискалар, ябык сүзлҽр һҽм башка 
тҿзҽтүлҽр булмау). 

Кисҽтүлҽр булмаган очракта, бүлек 
белгече башкара: 

махсус журналда гаризаны кабул 
итү һҽм теркҽү; 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган 
документларның күчермҽлҽрен, 
керүче номерга бирелгҽн 
документларны кабул итү датасы, 

15 минут Бүлек белгече Документлар 
белҽн тҽэмин итү 

АР №1,2 
Кушымта   
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№ 
 

Процесс 
процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 
үзенчҽлеклҽре 

Процедура
ны 

(процессны
) үтҽү 

вакыты 
 

Процесс 
процедурасын 

башкаручы 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен кирҽкле 
ресурслар 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен 
кирҽкле 

документлар 
формалары 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 
датасы һҽм вакыты турындагы тамга 
белҽн тапшыру; 

гаризаны Башкарма комитет 
җитҽкчесенҽ карау ҿчен җибҽрү. 

Документларны кабул итүдҽн баш 
тарту ҿчен нигез булган очракта, 
бүлек белгече, документларны кабул 
итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать 
итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен 
киртҽлҽр булуы турында хҽбҽр итҽ 
һҽм документларны кабул итүдҽн баш 
тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең 
эчтҽлеген язмача аңлатып, 

документларны кире кайтара. 
2 Гариза теркҽү Бүлек белгече документлар 

комплекты, электрон документ 
ҽйлҽнеше системасында һҽм 
журналда теркҽлүне терки. 

 Орган белгече электрон документ 
һҽм электрон документлар 
комплектын алганда мҿрҽҗҽгать 
итүчегҽ документларның 
комплектлылыгын тикшерҽ, шулай ук 
электрон документлар рҽвешендҽ 
бирелгҽн файлларның исемлеклҽрен, 
аларның күлҽмен күрсҽтеп, терки, 
шуннан соң электрон документ 
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ. 

1 кҿн Бүлек белгече Технологик 
тҽэмин итү 

юк 
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№ 
 

Процесс 
процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 
үзенчҽлеклҽре 

Процедура
ны 

(процессны
) үтҽү 

вакыты 
 

Процесс 
процедурасын 

башкаручы 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен кирҽкле 
ресурслар 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен 
кирҽкле 

документлар 
формалары 

Почта аша җибҽрелергҽ тиешле 
гариза эш башкару инструкциясе 
нигезендҽ электрон ҽйлҽнеш 
документы системасында теркҽлҽ. 

3 Бүлеккҽ 
(башкаручыга) 
документлар 
керү 

Башкарма комитет Җитҽкчесе 
гаризаны карый, башкаручыны 
билгели һҽм бүлеккҽ (башкаручыга) 
гариза җибҽрҽ) 

1 кҿн Башкарма 
комитет 

Җитҽкчесе 

Технологик 
тҽэмин итү 

юк 

4 Ведомствоара 
соратуны 
Формалаштыру 
һҽм җибҽрү 

Бүлек белгече ведомствоара 
электрон хезмҽттҽшлек системасы 
аша тиешле документлар бирү 
турындагы сорауларны электрон 
формада җибҽрҽ 

1 кҿн Бүлек белгече Технологик 
тҽэмин итү 

юк  

5 Ведомствоара 
сорауга җавап 
җибҽрү 

Мҽгълүмат белҽн тҽэмин итүче 
белгечлҽр соратып алуга җавап 
җибҽрҽлҽр яки документ һҽм (яки) 
мҽгълүмат булмавы турында 
хҽбҽрнамҽ җибҽрҽлҽр 

3-5 кҿн Мҽгълүмат белҽн 
тҽэмин итүче 
белгеч 

Технологик 
тҽэмин итү 

юк 

6 Мҿрҽҗҽгать 
итүченең хисап 
эшен 
формалаштыру 
(муниципаль 
хезмҽт 
күрсҽтүдҽн баш 
тарту турында 
бҽялҽмҽ) 

Бүлек белгече башкара: 

тапшырылган документлардагы 
мҽгълүматларның дҿреслеген 
тикшерү; 

гаилҽ исҽпкҽ алу эшен рҽсмилҽштерү 
(барлык документларны аерым 
папкага туплау); 

2.9 АР пунктында каралган 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 
тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-

2 кҿн Бүлек белгече Документлар 
белҽн тҽэмин итү 

юк 



49 

 

№ 
 

Процесс 
процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 
үзенчҽлеклҽре 

Процедура
ны 

(процессны
) үтҽү 

вакыты 
 

Процесс 
процедурасын 

башкаручы 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен кирҽкле 
ресурслар 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен 
кирҽкле 

документлар 
формалары 

булмавын тикшерү. Муниципаль 
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен 
нигез булган очракта, бүлек белгече 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 
тарту турында бҽялҽмҽ ҽзерли. 
Бҽялҽмҽ гаилҽ исҽбенҽ куела; 

гаилҽнең исҽпкҽ алу эшен 
иҗтимагый торак комиссиясе (алга 
таба – комиссия) каравына җибҽрү. 

7 Комиссия 
утырышы кҿнен 
билгелҽү 

Комиссия секретаре башкара: 
кабул ителгҽн документларны 

ҿйрҽнү; 
комиссия утырышы кҿне турында 

комиссия ҽгъзаларына хҽбҽр итү. 

2 кҿн Комиссия 
секретаре 

Документлар 
белҽн тҽэмин итү 

Технологик 
тҽэмин итү 

юк 

8 Комиссия 
утырышы, 
кертү(кертмҽү) 
турында карар 
кабул итү  

Комиссия тарафыннан гаризаны 
карау 

Комиссия үз утырышында 
гаилҽнең исҽпкҽ алу эшен карый һҽм 
гражданны ярдҽмче программада 
катнашучы дип тану һҽм торак сатып 
алу ҿчен субсидия алучы гражданнар 
исемлегенҽ кертү яки гражданны 
ярдҽмче программада катнашучы дип 
танудан баш тарту турында Карар 
кабул итҽ. 

Комиссия секретаре комиссия 
карарын беркетмҽ рҽвешендҽ (бер 
нҿсхҽ) рҽсмилҽштерҽ һҽм комиссия 
ҽгъзаларына имзага тапшыра. 

комиссия 
утырышы 
кҿнендҽ 

Комиссия   



50 

 

№ 
 

Процесс 
процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 
үзенчҽлеклҽре 

Процедура
ны 

(процессны
) үтҽү 

вакыты 
 

Процесс 
процедурасын 

башкаручы 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен кирҽкле 
ресурслар 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен 
кирҽкле 

документлар 
формалары 

Комиссия ҽгъзалары беркетмҽгҽ 
кул куялар һҽм комиссия секретаренҽ 
юллыйлар. 

Комиссия секретаре Гаилҽ хисап 
эшлҽре белҽн бергҽ бүлек белгеченҽ 
комиссия беркетмҽсен җибҽрҽ. 

9 Муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү 
нҽтиҗҽлҽрен 
ҽзерлҽү 

Бүлек белгече ҽзерли: 
субсидия бирү турында Карар 

кабул ителгҽн очракта – 
планлаштырыла торган елда 
субсидия алырга телҽк белдергҽн 
гражданнар исемлеге (алга таба – 
исемлек) һҽм исемлекне Татарстан 
Республикасы тҿзелеш, архитектура 
һҽм торак-коммуналь хуҗалык 
министрлыгына җибҽрү турында 
озату хаты (алга таба-министрлык); 

субсидия бирүдҽн баш тарткан 
очракта, баш тарту турында хат 
проектын Башкарма комитет 
җитҽкчесенҽ кул куярга җибҽрҽ. 

2 кҿн Бүлек белгече Технологик 
тҽэмин итү 

юк 

10 Башкарма 
комитет 
җитҽкчесе 
тарафыннан 
муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү 
нҽтиҗҽсенҽ кул 
кую 

Башкарма комитет җитҽкчесе уңай 
җвап  хаты яки баш тарту турында хат 
имзалый һҽм Бүлек белгеченҽ 
юллый. 

2 кҿн Башкарма 
комитет 

җитҽкчесе 

Документлар 
белҽн тҽэмин итү  
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№ 
 

Процесс 
процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 
үзенчҽлеклҽре 

Процедура
ны 

(процессны
) үтҽү 

вакыты 
 

Процесс 
процедурасын 

башкаручы 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен кирҽкле 
ресурслар 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен 
кирҽкле 

документлар 
формалары 

11 Кабул ителгҽн 
карар турында 
гариза бирүчегҽ 
белдерү 

Бүлек белгече кул куелган 
документны терки, мҿрҽҗҽгать 
итүчегҽ кабул ителгҽн карар турында 
хҽбҽр итҽ. 

Ҽгҽр субсидия бирү турында Карар 
кабул ителгҽн очракта, исемлекне 
министрлыкка озата бару хаты белҽн 
җибҽрҽ. 

Субсидия бирүдҽн баш тарткан 
очракта, имзаланган хат мҿрҽҗҽгать 
итүчегҽ почта аша юллау белҽн, 
комиссия карары белҽн җибҽрелҽ. 

1 кҿн Бүлек белгече Технологик 
тҽэмин итү 

юк 

12 Сертификатларн
ы рҽсмилҽштерү 

Министрлык сертификат 
бланкларын алу датасыннан 2 ай 
эчендҽ аларны подпрограммада 
катнашучы гражданнар исеменҽ 
рҽсмилҽштерүне башкара һҽм 
күрсҽтелгҽн гражданнарга тапшыру 
ҿчен җирле үзидарҽ органнарына 
сертификатлар тапшыра. 

министрлы
к 

регламенты 
нигезендҽ 
тормышка 
ашырыла 

Министрлык Технологик 
тҽэмин итү 

юк 

13 Гариза бирүчегҽ 
сертификат алу 
турында 
хҽбҽрнамҽ 

Бүлек белгече гариза бирүчегҽ 
сертификат керү турында хҽбҽр итҽ. 

Бүлеккҽ килеп, гариза бирүче имза 
алу ҿчен сертификат ала. 

сертификат 
кергҽннҽн 
соң 2 кҿн 
эчендҽ  

 
гариза 
бирүче 
килгҽн 

кҿнне 15 

бүлек Белгече Технологик 
тҽэмин итү 

юк 
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№ 
 

Процесс 
процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 
үзенчҽлеклҽре 

Процедура
ны 

(процессны
) үтҽү 

вакыты 
 

Процесс 
процедурасын 

башкаручы 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен кирҽкле 
ресурслар 

Процесс 
процедурасын 

үтҽү ҿчен 
кирҽкле 

документлар 
формалары 

минут 
эчендҽ 
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                                                     Бүлек 8 «Подуслуга»ны электрон формада күрсҽтү үзенчҽлеклҽре» 
 

Мҿрҽҗҽгать итүче 
тарафыннан 
«подуслуга» 
вакыты һҽм 
тҽртибе турында 
мҽгълүмат алу 
ысулы 

 «Подуслуга» 
бирү ҿчен запрос 
бирү турында 
органга, КФҮ 
кабул итүгҽ язылу 
ысулы 

 «Подуслуга» 
турында 
соратып алу 
ысулы 

Хезмҽт күрсҽтүче 
орган 
тарафыннан 
«подуслуга» бирү 
һҽм «подуслуга» 
ҿчен кирҽкле 
башка 
документлар бирү 
турында соратып 
алу кабул итү һҽм 
теркҽү ысулы 

 «Подуслуга» 
ҿчен дҽүлҽт 
пошлинасын 
түлҽү ысулы 
һҽм Россия 
Федерациясе 
законнары 
нигезендҽ 
алына торган 
башка 
түлҽүлҽрне 
түлҽү ысулы 

  «Подуслуга»   
турында 
сорауның 
үтҽлеше 
турында 
мҽгълүмат алу 
ысулы 

«Подуслуга» алу 
барышында 
органның 
карарларына һҽм 
гамҽллҽренҽ 
(гамҽл 
кылмауларына),  
«подуслуга» алу 
барышында судка 
кадҽр (судтан 
тыш) шикаять 
бирү ысулы 

“Чернобыль АЭС һҽлакҽте, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн 
гражданнарга һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затларга исҽпкҽ кую һҽм дҽүлҽт торак сертификатын 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 

1. Кҽгазьдҽ 
документлар 
шҽхсҽн, почта яки 
КФҮ аша 
билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ - аена 2 
тапкыр кабул 
ителҽ, 
- хезмҽт КФҮ АИС 
тоташтырылган 
очракта; 
- документларны 
кабул итү 
вакытыннан соң 
килҽсе эш кҿне 
дҽвамында - 
хезмҽт КФҮ АИС 
тоташтырылмаган 
очракта. 
2.Электрон 

Хезмҽт бушлай 
бирелҽ 

1.Мҿрҽҗҽгать 
итүченең 
дҽүлҽт 
хезмҽтлҽре 
порталында 
шҽхси 
кабинеты. 
2.Мҿрҽҗҽгать 
итүченең 
электрон 
почтасы. 
3.Телефон 

1.Хезмҽт 
күрсҽтүче 
органның рҽсми 
сайты. 
2.Судтан тыш 
карарларга һҽм 
хезмҽт 
күрсҽткҽндҽ 
кылынган эшлҽргҽ 
(гамҽл кылмау) 
шикаять белдерү 
процессын тҽэмин 
итҽ торган ФДМС4 
порталы  
дҽүлҽт һҽм 
муниципаль 
хезмҽтлҽр 
күрсҽтү. 
3.ММИ электрон 
почтасы 
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Мҿрҽҗҽгать итүче 
тарафыннан 
«подуслуга» 
вакыты һҽм 
тҽртибе турында 
мҽгълүмат алу 
ысулы 

 «Подуслуга» 
бирү ҿчен запрос 
бирү турында 
органга, КФҮ 
кабул итүгҽ язылу 
ысулы 

 «Подуслуга» 
турында 
соратып алу 
ысулы 

Хезмҽт күрсҽтүче 
орган 
тарафыннан 
«подуслуга» бирү 
һҽм «подуслуга» 
ҿчен кирҽкле 
башка 
документлар бирү 
турында соратып 
алу кабул итү һҽм 
теркҽү ысулы 

 «Подуслуга» 
ҿчен дҽүлҽт 
пошлинасын 
түлҽү ысулы 
һҽм Россия 
Федерациясе 
законнары 
нигезендҽ 
алына торган 
башка 
түлҽүлҽрне 
түлҽү ысулы 

  «Подуслуга»   
турында 
сорауның 
үтҽлеше 
турында 
мҽгълүмат алу 
ысулы 

«Подуслуга» алу 
барышында 
органның 
карарларына һҽм 
гамҽллҽренҽ 
(гамҽл 
кылмауларына),  
«подуслуга» алу 
барышында судка 
кадҽр (судтан 
тыш) шикаять 
бирү ысулы 

документлар 
органның 
интернет кабул 
итү бүлмҽсе яки 
электрон почтасы 
аша. 
Теркҽлү электрон 
формада һҽм 
документларны 
кабул итү 
журналларында 
башкарыла 
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