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Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерү (күчерүдән баш 

тарту) турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында 

 

Россия Федерациясе Торак кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Мӛслим районы 

прокурорының 2019 елның 16 сентяберендәге 02-08-01-2019 номерлы протесты 

буенча Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 1. Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерү 

(күчерүдән баш тарту) турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын (кушымтада) расларга. 

2. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2015 елның 23 ноябрендәге 547 номерлы карары белән расланган 9 

нчы кушымтаны гамәлдә түгел дип санарга.  

3. Мӛслим муниципаль районы территориясендә күрсәтелә торган муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламенты Мӛслим муниципаль берәмлегенең 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе 

    вазыйфаларын башкаручы     И.Х. Әхмәтов 

 

 
 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Мӛслим муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

“___”_______2019 ел, _____нче 

номерлы карарына кушымта 

 

Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерү (күчерүдән баш 

тарту) турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга 

таба – Регламент) Торак урыны, торак урын яшәү ӛчен яраклы (яраксыз) һәм 

күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә 

тиешле дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен 

билгели (алга таба – муниципаль хезмәт күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтү алучылар: юридик һәм физик затлар - торак биналарның 

милекчеләре (вакытлыча файдалануга алучылар). 

1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан күрсәтелә (алга таба – Башкарма комитет). 

Муниципаль хезмәт башкаручы - Башкарма комитетның инфраструктура 

үсеше бүлеге (алга таба - бүлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Мӛслим авылы, Пушкин урамы, 

41 нче йорт. 

Бүлекнең урнашу урыны: Мӛслим авылы, Пушкин урамы, 41 нче йорт. 

Эш графигы:  

дүшәмбе – пәнҗешәмбе: 8.00 дән 17.00 гә кадәр;  

җомга: 8.00 дән 17.00 гә кадәр;  

шимбә, якшәмбе: ял кӛннәре. 

Ял һәм туклану ӛчен тәнәфес вакыты эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән 

билгеләнә. 

Белешмә телефоны 8 (85556) 25782.  

Керү шәхесне раслаучы документлар буенча. 

1.3.2. «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә (алга таба – 

«Интернет» челтәре) муниципаль районның рәсми сайты адресы: (http:/ www. 

muslumovo.tatar.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмәт, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һәм эш графигы 

турында мәгълүмат алынырга мӛмкин: 

1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмәт турында 

визуаль һәм текст мәгълүматларын үз эченә алган мәгълүмати стендлар ярдәмендә, 

гариза бирүчеләр белән эшләү ӛчен.  

Татарстан Республикасының дәүләт телләрендәге мәгълүмат әлеге 

Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларда (пунктчаларда) 

муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүматны үз эченә ала 



2«Интернет» челтәре аша муниципаль районның рәсми сайтында (http:/ www. 

muslumovo.tatar.ru); 

3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 

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

4) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләр) бердәм порталында 

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

5) Башкарма комитетта (бүлек):  

телдән мӛрәҗәгать иткәндә-шәхсән яки телефон буенча; 

язма (шул исәптән электрон документ формасында) мӛрәҗәгать иткәндә – 

кәгазьдә почта аша, электрон почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү Мәсьәләләре буенча мәгълүмат Башкарма 

комитет белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза 

бирүчеләр белән эшләү ӛчен Башкарма комитет биналарындамәгълүмати 

стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла нигезендә:  

2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак 

кодексы (алга таба – РФ ТК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ӛлеш), 14 

ст.);  

«Россия Федерациясендә архитектура эшчәнлеге турында» 1995 елның 17 

ноябрендәге 169-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 169-ФЗ номерлы ФЗ) (РФ 

законнары җыелышы, 20.11.1995, № 47, 4473); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы (алга таба-

131-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 

06.10.2003, №40, 3822 ст.)); 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законы (алга таба – 210-ФЗ номерлы 

Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31, 4179 

ст.)); 

Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең «Торак урыны яшәү ӛчен яраклы (яраксыз) 

һәм күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә 

тиеш дип тану турындагы нигезләмәне раслау хакында " 2006 ел, 28 гыйнвар, 47нче 

карары» (алга таба - № 47 карар) (РФ законнары җыелышы, 06.02.2006, № 6, 702 

ст.); 

«Җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше планы формасын раслау турында» 

10.05.2011 ел, № 207 РФ Минрегионы боерыгы (Российская газета, № 122, 

08.06.2011); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан 

Республикасы, №155-156, 03.08.2004) (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы)); 

Мӛслим муниципаль район Советының 2012 елның 30 маендагы 84 номерлы 

карары (алга таба – Устав) белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Мӛслим 

муниципаль районы Уставы); 



Мӛслим муниципаль районы башкарма комитеты турында нигезләмә, 11.02. 

2006 №29, Мӛслим муниципаль район Советы карары белән расланган (алга таба - 

БК турында Нигезләмә); 

Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан 2007 елның 27 июлендәге 72 

номерлы расланган Башкарма комитетның эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре (алга 

таба – кагыйдәләр). 

Башкарма комитетның 2006 елның 3 мартындагы 23 номерлы карары белән 

расланган бүлек турында нигезләмә (алга таба-бүлек турында Нигезләмә); 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле үзәгенең читтән 

торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы), дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру 

Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль 

районының шәһәр яисә авыл җирлегендә (шәһәр округының) тӛзелгән, «дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында " 22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хӛкүмәте 

карары белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау хакында»; 

техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 

документка кертелгән белешмәләргә (муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенә) туры 

килмәүгә китергән хата (описка, опечатка, грамматик яки арифметик хата яисә 

шундый хата). 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - 

гариза) нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорау аңлашыла 

(27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза билгеләнгән 

үрнәк буенча яки стандарт бланкта ирекле формада тутырыла. 

 

 



2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты. 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр исеме 
Стандарт таләпләренең эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү яисә таләпне бил- 

геләүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү исеме 

Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага 

күчерү (күчерүдән баш тарту) турында хәбәрнамә бирү 

 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт күрсәтүче җирле 

үзидарә башкарма- боеру 

органы исеме 

Исполнительный комитет Муслюмовского 

муниципального района  

 

2.3. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләренең 

тасвирламасы 

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

(приложение №2) 

 

2.4. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү срогы, шул исәптән 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы оешмаларга 

мӛрәҗәгать итү зарурлыгын 

исәпкә алып, туктатылу 

мӛмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белән 

каралган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүне туктатып 

тору срогы 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты-бинаны карап 

чыкмыйча, 28 кӛн. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты-бинаны карап 

чыкканда 30 кӛн. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору 

каралмаган 

 

2.5. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен законнар һәм 

башка норматив хокукый 

актлар, шулай ук мӛрәҗәгать 

1) гариза;  

2) шәхесне раслаучы документлар; 

3) вәкилнең вәкаләтләрен раслый торган Документ 

(әгәр мӛрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

 



итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

ӛчен кирәкле һәм мәҗбүри 

булган хезмәтләр, аларны алу 

ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны 

тапшыру тәртибе нигезендә 

кирәкле документларның тулы 

исемлеге 

 

4) Әгәр бина күчемсез милекнең Бердәм дәүләт 

реестрында теркәлмәгән булса, күчерү урынына хокук 

билгеләүче документлар (тӛп нӛсхәләр яки нотариаль 

тәртиптә расланган күчермәләр). 

5) күчерелүче бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) 

үзгәртеп планлаштыру проекты (үзгәртеп кору һәм (яки) 

үзгәртеп планлаштыру мондый бинаны торак яки торак 

булмаган бина сыйфатында куллануны тәэмин итү ӛчен 

кирәк булган очракта) әзерләнгән һәм билгеләнгән 

тәртиптә рәсмиләштерелгән. 

6) әгәр мондый тәрҗемә, әгәр йортны тӛзекләндерү 

эшләрен үткәрү кирәклеге белән яки мӛрәҗәгать итүчегә 

бу максатларда гомуми мӛлкәтнең бер ӛлешен 

файдалануга тапшыру белән бәйле булса, әгәр җир 

кишәрлеге «Россия Федерациясе Торак кодексын гамәлгә 

кертү турында» Федераль законның 16 статьясында 

билгеләнгән тәртиптә гомуми ӛлешле милеккә 

тапшырылса, күпфатирлы йортта биналарның 

милекчеләренең гомуми җыелышы карары. 

Муниципаль хезмәт алу ӛчен гариза бланкын гариза 

бирүче Башкарма комитетта шәхси мӛрәҗәгать иткәндә 

ала ала. Бланкның электрон формасы Башкарма 

комитетның рәсми сайтында урнаштырылган. 

2.6. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү, шулай ук муниципаль 

хезмәт күрсәтү ӛчен кирәкле 

һәм мәҗбүри булган хезмәтләр 

күрсәтү ӛчен законнар яки 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында килеп чыга: 

1) күчемсез мӛлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 

ӛземтә (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар 

турында һәркемгә мәгълүматлар булган); 

2) күчерелүче бүлмәнең техник тасвирламасы булган 

 



башка норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле, 

гариза бирүче тапшырырга 

тиешле документларның тулы 

исемлеге, гариза бирүченең 

аларны алу ысуллары, шул 

исәптән электрон формада, 

аларны тапшыру тәртибе 

планы (күчерелүче бина Торак, мондый бинаның техник 

паспорты булган очракта); 

3) күчерү бүлмәсе урнашкан йортның шагыйрь планы; 

4) күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт 

күчемсез милек реестрыннан ӛземтә. 

Мӛрәҗәгать итүче тәкъдим итәргә хокуклы 

документларны алу ысуллары һәм бирү тәртибе әлеге 

регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән. 

Мӛрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда аталган документларны таләп итү тыела. 

Гариза бирүченең югарыда күрсәтелгән 

мәгълүматларны үз эченә алган документларны 

тапшырмавы гариза бирүченең хезмәт күрсәтүдән баш 

тартуына нигез булып тормый 

2.7. Норматив хокукый 

актларда каралган очракларда 

килештерү хезмәт күрсәтү 

ӛчен таләп ителгән һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган тарафыннан гамәлгә 

ашырыла торган дәүләт 

хакимияте органнары (җирле 

үзидарә органнары) һәм 

аларның структур бүлекчәләре 

исемлеге 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне килештерү таләп 

ителми 

 

2.8. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен кирәкле 

документларны кабул итүдән 

Муниципаль хезмәте күрсәтүдән баш тарту ӛчен нигезләр 

каралмаган 

 



баш тарту ӛчен нигезләрнең 

тулы исемлеге 

2.9. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору яки 

аннан баш тарту ӛчен 

нигезләрнең тулы исемлеге 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору ӛчен 

нигезләр каралмаган. 

Нигез баш тарту ӛчен муниципаль хезмәт күрсәтү: 

1) мӛрәҗәгать итүче тарафыннан тапшыру бурычы 

мӛрәҗәгать итүчегә йӛкләнгән Документлар 

тапшырылмаган; 

2), әгәр тиешле документ мӛрәҗәгать итүченең үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган булса, тиешле 

документ һәм (яисә) муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен 

кирәкле документларның һәм (яисә) мәгълүматның 

булмавын таныклаучы ведомствоара сорауга дәүләт 

хакимияте органы, җирле үзидарә органы яисә оешманың 

ведомствога караган органы җавапының, муниципаль 

хезмәт күрсәтүләр ӛчен кирәкле документларның һәм 

(яисә) белешмәләрнең булмавы турында таныклаучы 

ведомствоара сорауга килүе;; 

3) документларны тиешле органга тапшырмау; 

4) бинаны күчерү шартларын үтәмәү; 

5) торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыру проектының закон таләпләренә туры 

килмәве 

п.1 ст.24 ЖК РФ 

2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәткән ӛчен алына торган 

дәүләт пошлинасын яки башка 

түләүне алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре 

Муниципаль хезмәт түләүсез күрсәтелә  



2.11. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен кирәк һәм 

мәҗбүри булган хезмәтләр 

күрсәтү ӛчен түләүне исәпләү 

методикасы турындагы 

мәгълүматны да кертеп, әлеге 

түләүне алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләре 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү турында мӛрәҗәгать 

иткәндә һәм хезмәт күрсәтүнең 

нәтиҗәсен алганда чиратта 

кӛтүнең максималь срогы 

Чират булган очракта муниципаль хезмәт алуга гариза 

бирү - 15 минуттан да артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда, 

чиратның Максималь көтү срогы 15 минуттан артмаска 

тиеш 

 

2.13. Гариза бирүченең 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

турындагы запросын теркәү 

вакыты, шул исәптән электрон 

рәвештә 

Гариза кергәннән соң бер көн эчендә. 

Ял (бәйрәм) көнендә электрон рәвештә кергән соратып 

алу ял (бәйрәм) көнендә икенче ял (бәйрәм) көнендә 

теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт 

күрсәтелә торган биналарга, 

гариза бирүчеләрнең кӛтү һәм 

аларны кабул итү урыннарына, 

шул исәптән Россия 

Федерациясенең 

инвалидларны социаль яклау 

турындагы законына туры 

китереп, әлеге объектларга 

инвалидлар ӛчен керү 

мӛмкинлеген тәэмин итүгә, 

Муниципаль хезмәт янгынга каршы система һәм янгын 

сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналарда 

һәм бүлмәләрдә күрсәтелә. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керә алуы тәэмин ителә (уңайлы керү-

бинага чыгу һәм алар чикләрендә күчү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, 

текст һәм мультимедиа мәгълүмат мӛрәҗәгать итүчеләр 

ӛчен уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 

чикләнгән мӛмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла 

 



муниципаль хезмәт күрсәтү 

тәртибе турында визуаль, 

текст һәм мультимедия 

мәгълүматын урнаштыруга 

һәм рәсмиләштерүгә карата 

таләпләр 

2.15. Дәүләт хезмәтенең 

мӛмкинлек һәм сыйфат 

күрсәткечләре, шул исәптән, 

дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә, 

гариза бирүченең вазыйфаи 

затлар белән аралашулары 

саны һәм аларның 

дәвамлылыгы, дәүләт хезмәтен 

дәүләт хезмәтләре һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкләрдә, дәүләт хезмәтләре 

һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүче күпфункцияле 

үзәкләрнең ерактагы эш 

урыннарында алу мӛмкинлеге, 

дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

барышы турында мәгълүматны 

алу мӛмкинлеге, шул исәптән 

мәгълүмат-коммуникация 

технологияләреннән 

файдаланып 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең мӛмкинлек күрсәткечләре 

булып торалар: 

1 Шәхси яки гавами (телдән яки язмача) мәгълүмат 

бирү рәвешендә гариза бирүче ӛчен дәүләт хезмәте 

күрсәтү тәртибе һәм сроклары турындагы, дәүләт хезмәте 

күрсәтү ӛчен кирәкле документлар рәсмиләштерү 

үрнәкләре турындагы мәгълүматны алу мӛмкинлеге 

(шәхсән кабул итү вакытында, телефон элемтәсе 

чараларын, электрон почтаны файдаланып, массакүләм 

мәгълүмат чараларында бастырып чыгару, мәгълүмати 

материаллар (брошюралар, памяткалар, буклетлар һ.б.) 

нәшер итү, мәгълүматны Татарстан Республикасы 

порталына урнаштыру ярдәмендә). 

2 Гариза бирүченең гаризалар формаларыннан һәм 

дәүләт хезмәте алу ӛчен кирәкле документлардан 

файдалана алу мӛмкинлеген, шул исәптән аларны күчереп 

алу һәм электрон рәвештә тутыру мӛмкинлеген дә тәэмин 

итү. 

3 Гариза биргәндә һәм дәүләт хезмәте күрсәтү 

нәтиҗәсен алганда чиратта кӛтү вакыты саклану. 

4 Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында 

мәгълүматны алу мӛмкинлеге, шул исәптән телефон 

элемтәсен, электрон почтаны файдаланып, Бердәм портал 

 



һәм Татарстан Республикасы порталы, КФҮ, КФҮнең 

ерактагы эш урыны аша, шулай ук Министрлыкның рәсми 

сайтыннан. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең сыйфат 

күрсәткечләре булып торалар: 

1) Дәүләт хезмәте күрсәткәндә ХМҮ тарафыннан 

Россия Федерациясенең халык мәшгульлеге турындагы 

законнары мәҗбүри таләпләре, бу Регламентның 

нигезләмәләре үтәлү; 

2) Дәүләт хезмәте күрсәтү сроклары үтәлү; 

3) Бу Регламент белән билгеләнгән административ 

процедураларның эзлеклелеге саклану; 

4) Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тартуның 

нигезләнгән булуы; 

5) Дәүләт хезмәте күрсәтү мәсьәләсе буенча нигезле 

шикаятьләрнең булмавы. Гариза бирүченең ХМҮ 

белгечләре белән аралашуы саны: 

дәүләт хезмәте күрсәтү ӛчен кирәкле документлар 

биргәндә турыдан-туры – икедән артык түгел 

(консультацияләрне исәпкә алмыйча); 

документларны почта аша, шул исәптән электрон 

документ рәвешендә җибәргәндә – икедән артык түгел 

(консультацияләрне исәпкә алмыйча). 

Аралашуның дәвамлылыгы бу Регламент белән 

билгеләнә. Дәүләт хезмәте КФҮдә, КФҮнең ерактагы эш 

урынында күрсәтелми.  Гариза бирүче КФҮгә, КФҮнең 

ерактагы эш урынына мӛрәҗәгать иткәндә, гаризаны 

ХМҮгә тапшыру гариза теркәлгән кӛннән соң килүче эш 

кӛненнән соңга калмыйча тәэмин ителә. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә ХМҮ һәм КФҮ 



хезмәттәшлегенең тәртибе – ХМҮ һәм КФҮ арасында 

хезмәттәшлек турындагы килешү белән, ә КФҮнең гариза 

бирүчеләр белән хезмәттәшлегенең тәртибе КФҮнең эш 

регламенты белән җайга салына. 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең барышы турында 

Мәгълүмат гариза бирүче тарафыннан (http:/ www. 

muslumovo.tatar.ru) сайтында, Дәүләт хезмәтләре һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында, КФҮдә 

алынырга мӛмкин. 

2.16. Дәүләт хезмәтен 

электрон формада күрсәтү 

үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон формада алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул итү яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр законда муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

электрон формада гариза бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр Порталы аша бирелә. 

Әгәр закон белән электрон рәвештә муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләрен алу каралган булса, Муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе электрон имза белән расланган 

электрон документ рәвешендә авторизация процедурасын 

узганнан соң мөрәҗәгать итүче тарафыннан Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

Порталында алынырга мөмкин. 

 



3 Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 

аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә, күпфункцияле үзәгенең 

ераклаштырылган эш урыннарында административ процедураларны башкару 

үзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау.. 

3.1.1. Торак бинаны торак булмаган бинага һәм торак булмаган бинага 

күчерүгә рӛхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны 

үз эченә ала: 

1) мӛрәҗәгать итүченең консультациясе; 

2) гариза кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мӛрәҗәгатьләрне Формалаштыру һәм җибәрү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен әзерләү; 

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

3.2. Мӛрәҗәгать итүчегә консультацияләр күрсәтү 

3.2.1. Мӛрәҗәгать итүче шәхсән һәм (яки) телефон аша бүлеккә муниципаль 

хезмәт алу тәртибе турында консультацияләр алу ӛчен мӛрәҗәгать итә. 

Бүлек белгече тарафыннан мӛрәҗәгать итүчегә, шул исәптән муниципаль 

хезмәт алу ӛчен кирәкле документларның составы, формасы һәм эчтәлеге буенча 

консультацияләр бирелә һәм кирәк булган очракта гариза бланкын тутыруда ярдәм 

итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мӛрәҗәгать итү кӛнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: консультацияләр, тәкъдим ителгән 

документациянең составы, формасы һәм эчтәлеге буенча кисәтүләр. 

3.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

3.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, КФҮнең ерактан торып 

эш урыны аша торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерүгә 

рӛхсәт бирү турында язмача гариза бирә һәм әлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендә Документлар бүлеккә тапшырыла.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада гариза бүлеккә 

электрон почта яки Интернет-кабул итү бүлмәсенә җибәрелә. Электрон формада 

алынган гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.  

3.3.2. Бүлек белгече, гаризалар кабул итә, башкара: 

мӛрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

гариза бирүченең вәкаләтләрен тикшерү (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта); 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерү;  

тапшырылган документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерү 

(документларның күчермәләрен тиешле рәсмиләштерү, документларда 

подчисткалар, припискалар, ябык сүзләр һәм башка тӛзәтүләр булмау). 

Кисәтүләр булмаган очракта, бүлек белгече башкара: 



махсус журналда гаризаны кабул итү һәм теркәү; 

гариза бирүчегә гариза бирүчедән, аларның исемлеген һәм аларны алу датасын 

күрсәтеп, документлар алуда расписка тапшыру; 

гаризаны Башкарма комитет җитәкчесенә карау ӛчен җибәрү. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризалар һәм документлар 15 минут эчендә кабул ителә; 

гаризаны гариза кергәннән соң бер кӛн эчендә теркәү. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә карап тикшерүгә 

җибәрелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза яки гариза бирүчегә кире 

кайтарылган Документлар.  

3.3.3. Башкарма комитет җитәкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һәм бүлеккә гариза җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура гаризаны теркәгәннән соң бер кӛн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мӛрәҗәгатьләрне Формалаштыру һәм җибәрүю 

3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасын 

кулланып, соратулар җибәрүне электрон формада, бирү турында мәгълүматлар белән 

тәэмин итүче органнарга гаризалар җибәрүне гамәлгә ашыра: 

1) күчемсез мӛлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан ӛземтә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында һәркемгә ачык белешмәләр булган); 

2) күчерелүче бүлмә планы, аның техник тасвирламасы булган (күчерелүче 

бина Торак булса, мондый бинаның техник паспорты); 

3) күчермә бина урнашкан йортның шагыйрь планы; 

4) күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек 

реестрыннан ӛземтә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында гариза кергәннән соң бер эш кӛне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: җибәрелгән хакимият органнарына запрослары.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрослар 

нигезендә белешмәләр белән тәэмин итүчеләр соратып алына торган документларны 

(мәгълүматны) тапшыра яисә муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен кирәкле документ һәм 

(яки) мәгълүматның булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрә (алга таба – баш тарту 

турында белдерү кәгазе). 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә 

ашырыла: 

Росреестр белгечләре җибәргән документлар (белешмәләр) буенча ӛч эш 

кӛненнән дә артык түгел; 

калган тәэминатчылар буенча-органга яки ведомствоара соратып алу кергән 

кӛннән соң биш кӛн эчендә, әгәр дә ведомствоара соратуга җавап әзерләү һәм 

җибәрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең 

хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса, документ һәм 

мәгълүмат бирүче оешмага .  



Процедураларның нәтиҗәсе: Документлар (белешмәләр) яисә бүлеккә 

җибәрелгән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен әзерләү 

3.5.1. Бүлек белгече башкара:  

тапшырылган документлардагы мәгълүматларның дӛреслеген тикшерү; 

исәп эшен рәсмиләштерү (барлык документларны аерым папкага туплау); 

әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту ӛчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерү. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту ӛчен нигез булган очракта, бүлек белгече муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту турында бәяләмә әзерли. Бәяләмә исәпкә алу эшенә кушыла; 

гаиләнең исәпкә алу эшен иҗтимагый торак комиссиясе (алга таба – комиссия) 

каравына җибәрү. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар, сорауларга җаваплар 

алынганнан соң, ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: карар проекты. 

3.5.2. Рӛхсәт бирү турындагы карар комиссия утырышында кабул ителә.  

Комиссия әгъзалары тарафыннан башкарыла:  

торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерүгә рӛхсәт бирү 

турындагы гаризаны һәм гаризага теркәлә торган документларны карау; 

кирәк булган очракта бинаны урында карау һәм бинаны тикшерү актын 

рәсмиләштерү; 

торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерүгә рӛхсәт бирү 

яки мондый рӛхсәт бирүдән баш тарту мӛмкинлеге турында карар әзерләү. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

узган процедура тәмамланганнан соң биш кӛн эчендә бинаны карап чыкмыйча 

гына. 

бинаны карап чыкканнан соң җиде кӛн дәвамында. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү мӛмкинлеге яки аны 

бирүдән баш тарту турында карар. 

3.5.3. Комиссия секретаре комиссия карарын (бәяләмәсен) беркетмә 

рәвешендә рәсмиләштерә һәм комиссия әгъзаларына имзага тапшыра. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура узган процедураны тәмамлаганнан 

соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: комиссия утырышы беркетмәсе. 

3.5.4. Комиссия әгъзалары беркетмәгә кул куялар һәм сәркатипкә җибәрәләр. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: беркетмә. 

3.5.6. Комиссия рәисе беркетмә раслый һәм сәркатипкә тапшыра. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган беркетмә. 

3.5.7. Комиссия секретаре расланган беркетмәне бүлеккә тапшыра. 

3.5.6, 3.5.7 пунктчалары белән билгеләнгән процедуралар 3.5.5 пунктчада 

каралган процедура тәмамланганнан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: бүлеккә тапшырылган беркетмә. 

3.5.8. Бүлек белгече беркетмә нигезендә: 



торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерү яки күчерүдән 

баш тарту турында карар проектын әзерли; 

әзерләнгән документ проектын килештерү процедурасын билгеләнгән 

тәртиптә гамәлгә ашыра;  

документ проектын Башкарма комитет җитәкчесенә имзага җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң биш кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: карар проекты. 

3.5.9. Башкарма комитет җитәкчесе карар проектын раслый һәм бүлеккә 

тапшыра. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура узган процедураны 

тәмамлаганнан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: расланган карар. 

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү  

3.6.3. Бүлек белгече карарны терки һәм гариза бирүчегә торак (торак 

булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерү яки баш тарту сәбәпләрен 

күрсәтеп күчерүдән баш тарту турында гариза бирә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гариза бирүче килгән кӛнне торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган 

бинага күчерү турында хәбәрнамә бирү; 

хат җибәрүдән баш тарту турында - кул куелган кӛнне. 

Процедураның нәтиҗәсе: бирелгән хәбәрнамә. 

 

3.7. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

 

3.7.1.  Гариза бирүче КФҮтә муниципаль хезмәт алу ӛчен КФҮнең ерактагы 

эш урынына мӛрәҗәгать итәргә хокуклы.  

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү КФҮ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә расланган.  

3.7.3. КФҮТӘН муниципаль хезмәт алу ӛчен документлар алганда 

процедуралар әлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Муниципаль хезмәтнең нәтиҗәсе КФҮкә җибәрелә. 

3.8. Техник хаталарны тӛзәтү.  

3.8.1. Документта техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче 

бүлеккә тапшыра: 

техник хаталарны тӛзәтү турында гариза (3 нче кушымта); 

гариза бирүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе 

буларак бирелгән документ; 

юридик кӛчкә ия, техник хаталар булуын таныклаучы Документлар.  

Документта күрсәтелгән мәгълүматларда техник хаталарны тӛзәтү турында 



гариза бирүче (вәкаләтле вәкил) шәхсән үзе яки почта аша (шул исәптән электрон 

почта аша), яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы яки дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге аша тапшырыла. 

3.8.2. Документларны кабул итү ӛчен җаваплы белгеч техник хаталарны 

тӛзәтү турында гариза кабул итә, кушып бирелгән документлар белән гаризаны 

терки һәм аларны бүлеккә тапшыра. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура гаризаны теркәгәннән соң бер 

кӛн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза, ул Бүлек 

белгеченә карап тикшерүгә җибәрелгән. 

3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һәм әлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм гариза бирүчедән 

(вәкаләтле вәкилдән) техник хата булган документның оригиналын тартып алу 

белән шәхсән үзе кул куйган документны яки мӛрәҗәгать итүче адресына почта 

аша (электрон почта аша) документ алу мӛмкинлеге турында хат җибәрә., анда 

техник хата бар. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура техник хатаны ачыклаганнан 

соң яки теләсә кайсы кызыксынган заттан рӛхсәт ителгән хата турында гариза 

алганнан соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4 Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә 

тоту гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү, 

муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар әзерләү 

үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тора: 

1)муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 

килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшереп тору. Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә 

органы эшчәнлегенең ярты еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) 

һәм планнан тыш булырга мӛмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт 

күрсәтү (комплекслы тикшерүләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, 

яисә мӛрәҗәгать итүченең конкрет мӛрәҗәгате буенча. Муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне гамәлгә ашыру һәм карарлар кабул итү 

максатларында Башкарма комитет җитәкчесенә муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 



4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту Башкарма комитет 

җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 

үсеше бүлеге белгечләре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезләмәләр белән билгеләнә. Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар 

Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мӛрәҗәгать итүчеләрнең 

мӛрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшермәгән ӛчен җаваплылык тота. Җирле 

үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе урынбасары) әлеге 

Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең вакытында һәм 

(яки) тиешенчә башкарылмавы ӛчен җавап бирә. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашырыла торган) карарлар һәм гамәлләр 

(гамәл кылмау) ӛчен вазыйфаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр законда 

билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан контрольдә тоту Муниципаль хезмәт күрсәткәндә Башкарма 

комитет эшчәнлеге ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, 

актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 

мӛрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү мӛмкинлеге аша 

гамәлгә ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамьсезлегенә) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү тәртибе 

 

5.1 Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, 

шулай ук аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамьсезлегенә) карата судка кадәр шикаять бирергә 

хокуклы. 

Гариза бирүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мӛрәҗәгать итә ала: 

1) мӛрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросын 

теркәү срогын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтүсроклары бозылмау; 

3) мӛрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мӛслим муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган документларны яисә мәгълүматны тапшыру яисә гамәлгә 

ашыру яисә муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен аларны тапшыру яисә гамәлгә ашыру 

каралмаган гамәлләрне башкаруның таләбе; 

4) гариза бирүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 



5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белән баш тарту нигезләре каралмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш 

тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мӛслим муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган түләү муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

мӛрәҗәгать итүчедән тоткарлау;  

7) Администрациянең, Администрациядәге вазифаи затның муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда ачыкланган хаталар һәм 

ялгышларны тӛзәтүдән баш тарту яисә мондый тӛзәтүләрнең билгеләнгән срогын 

бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогын 

яки тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив-хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив-хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белән каралмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору; 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мӛрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт 

күрсәтү ӛчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

ӛлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, гариза бирүченең таләпләре, 

аларның булмавы һәм (яисә) дӛреслеге күрсәтелмәгән, яисә муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тартканда, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда 

(№210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ӛлешенең 4 пунктында каралган 

очраклардан тыш).  

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи затының карарларына һәм гамәлләренә карата шикаять почта аша, 

күпфункцияле үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Мӛслим 

муниципаль районының рәсми сайты аша җибәрелә ала 

(http://www.muslum.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр бердәм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

(функцияләр) бердәм порталы (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мӛрәҗәгать 

итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мӛмкин. Күп функцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә( гамәл кылмавына) 

шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, 

күпфункцияле үзәк рәсми сайтыннан, Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр бердәм порталыннан файдаланып җибәрелергә мӛмкин 

(http://uslugi.tatar.ru/), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы 

(функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), йә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең региональ порталы шулай ук мӛрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү 

бүлмәсендә кабул ителергә мӛмкин.. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында " 27.07.2010 ел, № 210 –ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 

1.1 ӛлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) 



шикаять "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның 

рәсми сайтларын, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын яисә 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталын кулланып почта аша 

җибәрелергә мӛмкин, шулай ук мӛрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүендә кабул 

ителергә мӛмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы-теркәлгәннән соң 15 эш кӛне эчендә һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, КФҮ, оешмалар тарафыннан шикаять бирелгән 

очракта, мӛрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тарту яисә 

җибәрелгән мӛһер һәм хаталарны тӛзәтү яисә мондый тӛзәтмәләрнең билгеләнгән 

срогын бозган очракта-аны теркәлгән кӛннән соң биш эш кӛне эчендә. 

5.4. Шикаять түбәндәге мәгълүматлардан торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәткәрнең, 

күпфункцияле үзәкнең вазыйфаи затының, аның җитәкчесенең һәм (яки) 

хезмәткәренең, оешмаларның исеме, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ӛлешендә каралган исеме, аларның җитәкчеләре һәм (яки) 

хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә 

торган органнары; 

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

итүченең яшәү урыны турында мәгълүмат - физик зат яисә исеме, мӛрәҗәгать 

итүченең урнашу урыны турында мәгълүмат - юридик зат, шулай ук элемтә ӛчен 

телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һәм җавап 

бирүчегә җибәрелергә тиеш почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, күп функцияле үзәк хезмәткәре, оешмалар 

хезмәткәрләренең 1.1 ӛлешендә каралган гамәлләре (гамәл кылмау) турында 

мәгълүматлар. 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьялары, аларның хезмәткәрләре; 

4) аның нигезендә мӛрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

27.07.2010 ел, № 210 –ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ӛлешендә 

каралган оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең карары һәм гамәле (гамәл 

кылмау) белән килешмәгән. Мӛрәҗәгать итүче тарафыннан гариза 

бирүченеңдәлилләрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның күчермәләре 

бирелергә мӛмкин. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән шартларны раслый торган 

документларның күчермәләре дә кушылырга мӛмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа 

кушып бирелә торган документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 

чыгару, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

опечаткаларны һәм хаталарны тӛзәтү, мӛрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе 



норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда алынуы каралмаган акчаларны кире 

кайтару рәвешендәге шикаять канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.  

Мӛрәҗәгать итүчегә әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән кӛннән 

соң килүче кӛннән дә соңга калмыйча язма рәвештә һәм мӛрәҗәгать итүче теләге 

буенча шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивацияле җавап җибәрелә. 

5.7. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, мӛрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар ӛчен 

гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мӛрәҗәгать итүчегә 

кылырга тиешле алдагы гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.8. Шикаять мӛрәҗәгать итүче җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип 

танылган очракта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу яки җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау 

вәкаләте бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр гамәлдәге материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә. 
 



                                                                             Приложение №1 

 

 
В   

(наименование органа местного 

самоуправления 

 
муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе из жилого помещения в нежилое, из нежилого в жилое 
от   

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 

телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 

представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:   
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

 
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 
квартира (комната), подъезд, этаж) 

Собственник(и) жилого помещения:   
 

 
 

 
 

Прошу разрешить   
(перевод из жилого помещения в нежилое, из нежилого в жилое – нужное 

указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании   
(права собственности, договора найма, 

 , 
договора аренды – нужное указать) 

 

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы: 

1) Документы, удостоверяющие личность; 

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 

действует представитель); 



3) Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если помещение не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

4) Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения). 

5) Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

согласованное с управляющей организацией, ТСЖ (ЖК, ЖСК), если такой перевод связан 

с необходимостью проведения работ по реконструкции дома либо с передачей в 

пользование заявителю в этих целях части общего имущества при условии, что земельный 

участок передан в порядке, установленном статьей 16 Федерального закона «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации» в общую долевую собственность 
 
 

6) иные документы:   
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных документов. 

 

Подписи лиц, подавших заявление : 
            

 

“  ”  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

“  ”  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

“  ”  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

  



Приложение №2 

 
Форма 

 
Кому ____________________________ 
     (фамилия, имя, отчество - для граждан; 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
   полное наименование организации - для 

_________________________________ 
  юридических лиц) 

 

Куда ____________________________ 
(почтовый индекс и адрес 

_________________________________ 
заявителя согласно заявлению 

________________________________________ 

 о переводе) 

_________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 

 
______________________________________________________________________________ 

   (полное наименование органа местного самоуправления, 

______________________________________________________________________________, 

             осуществляющего перевод помещения) 

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 

Российской Федерации  документы о переводе помещения общей площадью __ кв. м, 

находящегося по адресу: 
______________________________________________________________________________ 

  (наименование городского или сельского поселения) 

______________________________________________________________________________ 

         (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 

дом _________,      корпус (владение, строение),  кв. ______, 
 (ненужное зачеркнуть) 

 

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)в   целях использования 
(ненужное зачеркнуть) 

помещения в качестве 

_____________________________________________________________, 
     (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 

 

РЕШИЛ 

(________________________________________________________________________): 
   (наименование акта, дата его принятия и номер) 

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 

а) перевести жилого (нежилого) в  нежилое (жилое) без предварительных условий; 
   (ненужное зачеркнуть) 

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в 

установленном порядке следующих видов работ: 

_____________________________________________________________________________

____ 



(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения 

_____________________________________________________________________________

____. 
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 

 

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого(нежилого) в нежилое (жилое) в 

связи с: 

_____________________________________________________________________________

____ 
         (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

 

_________________________________   ________________  _____________________ 
(должность лица подписавшего уведомление)(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 
Руководителю  

Исполнительного комитета 

Муслюмовского муниципального 

района Республики Татарстан 

от:____________________________

____________________________ 

 

Заявление 

об исправлении технической ошибки 

 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги 

______________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

Записано:_________________________________________________________ 

Правильные 

сведения:______________________________________________________________ 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие 

изменения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.  

Прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической 

ошибки прошу направить такое решение: 

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

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: 

________________________________________________________________. 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 

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

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

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 

необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной 

услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 

органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной 

услуги. 

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей 

личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. 

Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 

заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.  

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне 

муниципальной услуги по телефону: _______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 
 (дата)      (подпись)                          (Ф.И.О.) 



 

Приложение  

(справочное)  
 

 

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения, 

 

 

Исполком Муслюмовского муниципального района 

 

Должность Телефон Электронный адрес 

И.о. руководителя исполкома по 

инфраструктурному развитию 

(85556)2-45-68 Ilnur.Ahmetov@tatar.ru 

Начальник юридического отдела (85556)2-41-35 Gaysina.Gulnara@tatar.ru 

Специалист отдела 

инфраструктурного развития 

(85556)2-57-82 Mirgalauova.Roza@tatar.ru 

  

 

 

Совет Муслюмовского муниципального района 

 

Должность Телефон Электронный адрес 

Глава  (85556)2-42-66 Glavy.Priemnaya.musl@tatar.ru 
 

 

 


