
МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА,  ЗАНЯТОСТИ И  

СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ   
ТАТАРСТАН 

 
 

 
 

 ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ 

ХЕЗМӘТ, ХАЛЫКНЫ ЭШ   
БЕЛӘН ТӘЭМИН  ИТҮ ҺӘМ 

СОЦИАЛЬ  ЯКЛАУ 
МИНИСТРЛЫГЫ 

 
 

ПРИКАЗ             
  

БОЕРЫК 
 

03.09.2019 Казан ш. № 665 

 
 
 
Халыкка социаль ярдәм күрсәтү 
өлкәсендә дәүләт хезмәтләре 
күрсәтүнең аерым административ 
регламентларына үзгәрешләр кертү 
турында  

 
Халыкка социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт хезмәтләрен күрсәтү эшен 

камилләштерү максатларында б о е р ы к  б и р ә м: 
1. Халыкка социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 

аерым административ регламентларына кертелә торган, кушымтада бирелгән 
үзгәрешләрне расларга. 

2. Әлеге боерык рәсми рәвештә басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
 
 

Министр                                                    Э.Ә. Зарипова 
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Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
03.09.2019 № _665 боерыгы белән 
расланды 

 
 

Халыкка социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт хезмәтләре 
 күрсәтүнең аерым административ регламентларына 

 кертелә торган үзгәрешләр 
 

1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм               
социаль яклау министрлыгының «Вакцинадан соң өзлегүләр барлыкка килгәндә, 
гражданнарга ай саен бирелә торган акчалата компенсация билгеләү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2012 елның 25 
июнендәге 462 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш 
белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 08.09.2014 № 490, 07.06.2016 
№ 317, 11.07.2016 № 400, 08.06.2017 № 348, 17.11.2017 № 809, 07.05.2018 № 353, 
18.09.2018 № 885, 08.07.2019 № 532 боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре 
белән) белән расланган Вакцинадан соң өзлегүләр барлыкка килгәндә, гражданнарга 
ай саен бирелә торган акчалата компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентында (алга таба – Регламент): 

2 бүлектә: 
2.4 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
Компенсация билгеләү (билгеләүдән баш тарту турында) карар шушы 

Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән гариза һәм документлар (ведомствоара 
хезмәттәшлек каналлары аша үтенеч җибәрү зарурлыгы булмаган очракта) килгән 
көннән башлап биш календарь көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Ведомствоара хезмәттәшлек каналлары буенча документлар сорату зарурлыгы 
булганда дәүләт хезмәтен күрсәтү вакыты гаризаны һәм документларны теркәгән 
көннән соң ун календарь көненә кадәр озайтыла. 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган»; 
«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының 2.6 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
«Ведомствоара хезмәттәшлек каналлары буенча хезмәт алучының хосусый 

шәхси счетының иминият номеры турында белешмәләрне раслый торган 
документлар алына (Россия Федерациясе Пенсия фондында). 

Мөрәҗәгать итүче шушы пункттагы белешмәләрдән торучы документларны, 
шул исәптән, мөмкинлек булганда, электрон рәвештә, тапшырырга хокуклы. 

Югарыда күрсәтелгән белешмәләрдән торучы документларның Мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан тапшырылмавы Мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән 
баш тарту өчен нигез була алмый. 
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Мөрәҗәгать итүче тапшрырырга хокуклы булган документларны алу 
ысуллары һәм тапшыру тәртибе шушы Регламентның 2.5 пунктында билгеләнде. 

Үзәк бүлеге мөрәҗәгать итүчедән түбәндәгеләрне таләп итәргә хокуклы түгел: 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясының 6 өлешендә каралган 

документлардан тыш, дәүләт хезмәтен күрсәтүче органнар, муниципаль хезмәтләрне 
күрсәтүче органнар, бүтән дәүләт органнары, җирле хакимиятләр һәм башкару-
боеру вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы бүтән җирле үзидарә органнары (алга таба – 
җирле үзидарә органнары) яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә 
органнарына буйсына торган, дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүдә катнашучы оешмалар карамагында булган, дәүләт хезмәтен күрсәтүгә 
бәйле рәвештә барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне җайга салучы норматив 
хокукый актларда тапшырылуы күздә тотылмаган документларны тиешенчә 
федераль башкарма хакимият органнарыннан, бюджетныкы булмаган дәүләт 
фондлары органнары, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте башкарма 
органнарыннан, шулай ук җирле үзидарә органнарыннан тапшыруны; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүматлар тапшыруны, 
түбәндәге очраклардан тыш: 

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза беренче мәртәбә тапшырылганнан соң 
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актларның таләпләре 
үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң дәүләт хезмәтен 
күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган һәм элегрәк 
тапшырылган документлар җыелмасына кертелмәгән гаризада һәм документларда 
хаталар булганда; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң  документларның 
гамәлдә булу срогы беткәндә яисә мәгълүматлар үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вәкаләтле оешма хезмәткәренең ялгыш яки хокукка каршы килә торган 
гамәлен (гамәл кылмавын) документаль раслаучы фактны (билгеләрне) 
ачыклаганда, мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәтүче вәкаләтле оешма 
җитәкчесенең имзасы белән язмача рәвештә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән 
уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә.»; 

3 бүлектә: 
3.1 пунктның 3.1.1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.1.1. Дәүләт хезмәтен күрсәтү, шул исәптән электрон рәвештә, түбәндәге 

процедураларны үз эченә ала: 
мөрәҗәгать итүчене консультацияләү, аңа ярдәм күрсәтү, шул исәптән дәүләт 

хезмәтен күрсәтү буенча кирәкле документларны рәсмиләштерү өлешендә; 
компенсация билгеләү буенча документлар җыелмасын теркәп, гаризаны 

кабул итү һәм теркәү, яисә документларны кабул итүдән баш тарту; 
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мәгълүматлар алу, ведомствоара үтенечләр формалаштыру һәм дәүләт хезмәте 
күрсәтүдә катнашучы органнарга җибәрү; 

компенсация билгеләү турында (билгеләүдән баш тарту турында) карар 
әзерләү һәм кабул итү; 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте нәтиҗәсен бирү; 
дәүләт хезмәтен күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкнең читтән торып 

эшләү урыннары аша күрсәтү; 
техник хатаны (язу, басма хатасын, грамматик яки арифметик хатаны) 

төзәтү.»; 
3.3 пунктка түбәндәге эчтәлекле 3.3.2 пунктча өстәргә:  
«3.3.2. Мәгълүматлар алу, ведомствоара үтенечләр формалаштыру һәм дәүләт 

хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга җибәрү. 
Үзәкнең бүлек белгечеведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы 

ярдәмендә Россия Федерациясе Пенсия фондында хезмәт алучының хосусый шәхси 
счетының иминият номеры турындагы мәгълүматларны электрон формада соратып 
ала. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гаризаны һәм документларны 
кабул иткән һәм теркәгән көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: электрон рәвештә алынган белешмәләр, 
мәгълүматлар бирү турында үтенечләр.»; 

3.4. пунктның 3.4.1 пунктчасында: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.4.1. Үзәк белгече әлеге Регламентның 3.3.2 пунктында күрсәтелгән, 

ведомствоара хезмәттәшлек итү органнарыннан законнарда билгеләнгән срокларда 
килгән белешмәләр нигезендә һәм мөрәҗәгать итүче тапшырган документлар 
нигезендә түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:»; 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар гаризаны теркәгәннән соң ике 

календарь көне эчендә гамәлгә ашырыла. Документларны ведомствоара 
хезмәттәшлек каналлары аша сорату зарурлыгы булганда, – үтенечләргә җавап 
килгән вакыттан башлап ике календарь көне эчендә, ләкин гаризаны теркәгән 
көннән соң җиде календарь көненнән соңга калмыйча.»; 

Процедураларның нәтиҗәсе: электрон формада алынган белешмәләр.»; 
Регламентка 4 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Вакцинадан соң өзлегүләр барлыкка 
килгәндә, гражданнарга ай саен 
бирелә торган акчалата компенсация 
билгеләү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына 4 нче кушымта 

 
Вакцинадан соң өзлегүләр барлыкка килгәндә, гражданнарга ай саен  
бирелә торган акчалата компенсация билгеләү буенча дәүләт хезмәте  

күрсәтелгәндә гамәлләрнең эзлеклелеге буенча  
блок-схема 
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Мөрәҗәгать итүче 
 

 
 
 
 
Үзәк бүлеге белгече 

 
 
 

   
 
  

Үзәк бүлеге белгече 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Үзәк бүлеге белгече 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үзәк бүлеге җитәкчесе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үзәк бүлеге белгече 
 
 
 
 

Әлеге Регламентның 2.5 п. нигезендә гариза һәм 
документларны шәхсән, ышанычлы заты, почта аша 
тапшыра 
 

Гариза һәм 
документлар 

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен шушы 
Регламентның 2.8 п. каралган нигезләр булу-булмауны 
тикшерә 

Документлар 
таләпләргә 
җавап бирә 

Документларны кабул итә, күчермәләрен ясый, 
гражданнарның мөрәҗәгатьләрен теркәү 
журналында терки, гариза бирүчегә 
документларны кабул итү датасы турындагы 
билге куелган язуны тапшыра, гариза бирүчегә 
документларның төп нөсхәләрен кире кайтара, 
ведомствоара үтенеч формалаштыра 
Мәгълүматларны электрон формада ала.  

Кабул ителгән, 
теркәлгән гариза һәм 
документлар. Гариза 
бирүчегә документларның 
төп нөсхәләрен кире кайтару 
 

Баш тарту өчен әлеге Регламентның 2.9 п. каралган 
нигезләр булу-булмавын тикшерә Пособие билгеләү 
турында (билгеләүдән баш тарту турында) карар 
проектын рәсмиләштерә. 

Компенсация 
билгеләү 
(билгеләүдән баш 
тарту) турында 
карар проекты 

Мөрәҗәгать итүчегә 
гаризаны теркәүдән баш 
тарту сәбәпләре турында 
хәбәр итә һәм аңа 
документларны кайтара 

Кайтарылган 
документлар 

Компенсация билгеләү турында (билгеләүдән баш 
тарту турында) карар проектын карый һәм 
имзалый.  

Имзаланган карар 

Мөрәҗәгать итүчегә айлык компенсация билгеләү 
(билгеләүдән баш тарту) турында карарны 
җиткерә, уңай карар булганда эш формалаштыра. 

Компенсация билгеләү 
(билгеләүдән баш тарту) турында кабул 
ителгән карар турында мөрәҗәгать 
итүчегә хәбәр итү 
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Үзәк бүлеге белгече  
 
 
 
 
 
 
 
Үзәк бүлеге җитәкчесе  
 
 
 
 

 
 
 
Үзәк бүлеге белгече  
 
 
 
 
 

 
2. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм               

социаль яклау министрлыгының «Вакцинадан соң өзлегүләр барлыкка килгәндә бер 
мәртәбә бирелә торган дәүләт пособиесен билгеләү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2012 елның 25 июнендәге 
464 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министрлыгының 08.09.2014 № 492, 07.06.2016 № 317, 
11.07.2016                  № 396, 08.06.2017 № 348, 17.11.2017 № 811, 07.05.2018 № 353, 
18.09.2018 № 885, 08.07.2019 № 532 боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре 
белән) белән расланган Вакцинадан соң өзлегүләр барлыкка килгәндә бер мәртәбә 
бирелә торган дәүләт пособиесен билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентында (алга таба – Регламент): 

2 бүлектә: 
2.4 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
Пособие билгеләү турында (билгеләүдән баш тарту турында) карар шушы 

Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән гариза һәм документлар (ведомствоара 
хезмәттәшлек каналлары аша үтенеч җибәрү зарурлыгы булмаган очракта) килгән 
көннән башлап биш календарь көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Ведомствоара хезмәттәшлек каналлары буенча документлар сорату зарурлыгы 
булганда дәүләт хезмәтен күрсәтү вакыты гаризаны һәм документларны теркәгән 
көннән соң ун календарь көненә кадәр озайтыла. 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган»; 
«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының 2.6 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

Мөрәҗәгать итүчедән техник хатаны төзәтү турында 
гариза килгәндә, айлык компенсация билгеләү 
(билгеләүдән баш тарту) турнда карар проектын үзгәртеп 
формалаштыра. 

Компенсацияне билгеләү (билгеләүдән баш 
тарту турында) турында яңадан 
рәсмиләштерелгән карарны карый һәм имзалый. 

Компенсация билгеләү (билгеләүдән баш тарту) 
турында үзгәртеп рәсмиләштерелгән, имзаланган 
карар  

Компенсация билгеләү (билгеләүдән баш 
тарту) турында үзгәртеп 
рәсмиләштерелгән карар проекты  

Компенсация билгеләү (билгеләүдән баш тарту 
турында) үзгәртеп рәсмиләштерелгән карар 
турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итә. 

Компенсация билгеләү (билгеләүдән баш тарту) 
турында үзгәртеп рәсмиләштерелгән карар 
турында хәбәр итү".   
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«Ведомствоара хезмәттәшлек каналлары буенча хезмәт алучының хосусый 
шәхси счетының иминият номеры турында белешмәләрне раслый торган 
документлар алына (Россия Федерациясе Пенсия фондында). 

Мөрәҗәгать итүче шушы пункттагы белешмәләрдән торучы документларны, 
шул исәптән, мөмкинлек булганда, электрон рәвештә, тапшырырга хокуклы. 

Югарыда күрсәтелгән белешмәләрдән торучы документларның Мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан тапшырылмавы Мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән 
баш тарту өчен нигез була алмый. 

Мөрәҗәгать итүче тапшрырырга хокуклы булган документларны алу 
ысуллары һәм тапшыру тәртибе шушы Регламентның 2.5 пунктында билгеләнде. 

Үзәк бүлеге мөрәҗәгать итүчедән түбәндәгеләрне таләп итәргә хокуклы түгел: 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясының 6 өлешендә каралган 

документлардан тыш, дәүләт хезмәтен күрсәтүче органнар, муниципаль хезмәтләрне 
күрсәтүче органнар, бүтән дәүләт органнары, җирле хакимиятләр һәм башкару-
боеру вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы бүтән җирле үзидарә органнары (алга таба – 
җирле үзидарә органнары) яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә 
органнарына буйсына торган, дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүдә катнашучы оешмалар карамагында булган, дәүләт хезмәтен күрсәтүгә 
бәйле рәвештә барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне җайга салучы норматив 
хокукый актларда тапшырылуы күздә тотылмаган документларны тиешенчә 
федераль башкарма хакимият органнарыннан, бюджетныкы булмаган дәүләт 
фондлары органнары, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте башкарма 
органнарыннан, шулай ук җирле үзидарә органнарыннан тапшыруны; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда булмавы һәм (яки) 
дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүматлар тапшыруны, 
түбәндәге очраклардан тыш: 

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза беренче мәртәбә тапшырылганнан соң 
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актларның таләпләре 
үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң дәүләт хезмәтен 
күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган һәм элегрәк 
тапшырылган документлар җыелмасына кертелмәгән гаризада һәм документларда 
хаталар булганда; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартудан соң  документларның 
гамәлдә булу срогы беткәндә яисә мәгълүматлар үзгәргәндә; 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яки 
дәүләт хезмәтен күрсәтүдән беренче мәртәбә баш тартканда дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вәкаләтле оешма хезмәткәренең ялгыш яки хокукка каршы килә торган 
гамәлен (гамәл кылмавын) документаль раслаучы фактны (билгеләрне) 
ачыклаганда, мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәтүче вәкаләтле оешма 
җитәкчесенең имзасы белән язмача рәвештә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән 
уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә.»; 
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3 бүлектә: 
3.1 пунктның 3.1.1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.1.1. Дәүләт хезмәтен күрсәтү, шул исәптән электрон рәвештә, түбәндәге 

процедураларны үз эченә ала: 
мөрәҗәгать итүчене консультацияләү, аңа ярдәм күрсәтү, шул исәптән дәүләт 

хезмәтен күрсәтү буенча кирәкле документларны рәсмиләштерү өлешендә; 
компенсация билгеләү буенча документлар җыелмасын теркәп, гаризаны 

кабул итү һәм теркәү, яисә документларны кабул итүдән баш тарту; 
мәгълүматлар алу, ведомствоара үтенечләр формалаштыру һәм дәүләт хезмәте 

күрсәтүдә катнашучы органнарга җибәрү; 
компенсация билгеләү турында (билгеләүдән баш тарту турында) карар 

әзерләү һәм кабул итү; 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте нәтиҗәсен бирү; 
дәүләт хезмәтен күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкнең читтән торып 

эшләү урыннары аша күрсәтү; 
техник хатаны (язу, басма хатасын, грамматик яки арифметик хатаны) 

төзәтү.»; 
3.3 пунктка түбәндәге эчтәлекле 3.3.2 пунктча өстәргә: 
«3.3.2. Мәгълүматлар алу, ведомствоара үтенечләр формалаштыру һәм дәүләт 

хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга җибәрү. 
Үзәкнең бүлек белгечеведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы 

ярдәмендә Россия Федерациясе Пенсия фондында хезмәт алучының хосусый шәхси 
счетының иминият номеры турындагы мәгълүматларны электрон формада соратып 
ала. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гаризаны һәм документларны 
кабул иткән һәм теркәгән көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: электрон рәвештә алынган белешмәләр, 
мәгълүматлар бирү турында үтенечләр.»; 

3.4. пунктның 3.4.1 пунктчасында: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.4.1. Үзәк белгече әлеге Регламентның 3.3.2 пунктында күрсәтелгән, 

ведомствоара хезмәттәшлек итү органнарыннан законнарда билгеләнгән срокларда 
килгән белешмәләр нигезендә һәм мөрәҗәгать итүче тапшырган документлар 
нигезендә түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:»; 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар гаризаны теркәгәннән соң ике 

календарь көне эчендә гамәлгә ашырыла. Документларны ведомствоара 
хезмәттәшлек каналлары аша сорату зарурлыгы булганда, – үтенечләргә җавап 
килгән вакыттан башлап ике календарь көне эчендә, ләкин гаризаны теркәгән 
көннән соң җиде календарь көненнән соңга калмыйча.»; 

Процедураларның нәтиҗәсе: электрон формада алынган белешмәләр.»; 
Регламентка 4 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Вакцинадан соң өзлегүләр барлыкка 
килгәндә бер мәртәбә бирелә торган 
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дәүләт пособиесен билгеләү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 4 нче 
кушымта  

 
Вакцинадан соң өзлегүләр барлыкка килгәндә бер мәртәбә бирелә торган 

 дәүләт пособиесен билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә  
гамәлләрнең эзлеклелеге буенча блок-схема 

 
Мөрәҗәгать итүче 
 

 
 
 
 
Үзәк бүлеге белгече 

 
 
 

   
 
  

Үзәк бүлеге белгече 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Үзәк бүлеге белгече 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үзәк бүлеге җитәкчесе 
 
 
 
 
 
 
 

Әлеге Регламентның 2.5 п. нигезендә гариза һәм 
документларны шәхсән, ышанычлы заты, почта аша 
тапшыра 
 

Гариза һәм 
документлар 

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен шушы 
Регламентның 2.8 п. каралган нигезләр булу-булмауны 
тикшерә 

Документлар 
таләпләргә 
җавап бирә 

Документларны кабул итә, күчермәләрен ясый, 
гражданнарның мөрәҗәгатьләрен теркәү 
журналында терки, гариза бирүчегә 
документларны кабул итү датасы турындагы 
билге куелган язуны тапшыра, гариза бирүчегә 
документларның төп нөсхәләрен кире кайтара, 
ведомствоара үтенеч формалаштыра 
Мәгълүматларны электрон формада ала.  

Кабул ителгән, 
теркәлгән гариза һәм 
документлар. Гариза 
бирүчегә документларның 
төп нөсхәләрен кире кайтару 
 

Баш тарту өчен әлеге Регламентның 2.9 п. каралган 
нигезләр булу-булмавын тикшерә Пособие 
билгеләү турында (билгеләүдән баш тарту 
турында) карар проектын рәсмиләштерә. 

Компенсация 
билгеләү 
(билгеләүдән баш 
тарту) турында 

Мөрәҗәгать итүчегә 
гаризаны теркәүдән баш 
тарту сәбәпләре турында 
хәбәр итә һәм аңа 
документларны кайтара 

Кайтарылган 
документлар 

Компенсация билгеләү турында (билгеләүдән баш 
тарту турында) карар проектын карый һәм 
имзалый.  

Имзаланган карар 
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Үзәк бүлеге белгече 
 
 
 
 
 
 
 
Үзәк бүлеге белгече  
 
 
 
 
 
 
 
Үзәк бүлеге җитәкчесе  
 
 
 
 

 
 
 
Үзәк бүлеге белгече  
 
 
 
 

 
 

Мөрәҗәгать итүчегә айлык компенсация билгеләү 
(билгеләүдән баш тарту) турында карарны 
җиткерә, уңай карар булганда эш формалаштыра. 

Компенсация билгеләү 
(билгеләүдән баш тарту) турында кабул 
ителгән карар турында мөрәҗәгать 
итүчегә хәбәр итү 

Мөрәҗәгать итүчедән техник хатаны төзәтү турында 
гариза килгәндә, айлык компенсация билгеләү 
(билгеләүдән баш тарту) турнда карар проектын үзгәртеп 
формалаштыра. 

Компенсацияне билгеләү (билгеләүдән баш 
тарту турында) турында яңадан 
рәсмиләштерелгән карарны карый һәм имзалый. 

Компенсация билгеләү (билгеләүдән баш тарту) 
турында үзгәртеп рәсмиләштерелгән, имзаланган 
карар  

Компенсация билгеләү (билгеләүдән баш 
тарту) турында үзгәртеп 
рәсмиләштерелгән карар проекты  

Компенсация билгеләү (билгеләүдән баш тарту 
турында) үзгәртеп рәсмиләштерелгән карар 
турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итә. 

Компенсация билгеләү (билгеләүдән баш тарту) 
турында үзгәртеп рәсмиләштерелгән карар 
турында хәбәр итү".   


