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Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 
күзәтчелеге инспекциясенең 2018 елның 17 
сентябрендәге 84 номерлы боерыгы белән 
расланган Төзелгән, үзгәртеп корылган 
капиталь төзелеш  объектының проект 
документлары таләпләренә, шул исәптән 
энергияне нәтиҗәле файдалану таләпләренә 
һәм капиталь төзелеш объектының 
файдаланылучы энергетика ресурсларын 
исәпкә алу  приборлары белән 
җиһазланганлык таләпләренә туры килүе 
турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 
үзгәрешләр кертү хакында 

 
 
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

норматив хокукый актын федераль законнарга яраштыру максатларында 
 
БОЕРЫК БИРӘМ: 
 
1. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

2018 елның 17 сентябрендәге 84 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы 
Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 2019 елның 7 июнендәге 68 номерлы 
боерыгы нигезендә кертелгән үзгәрешләре) белән расланган Төзелгән, үзгәртеп 
корылган капиталь төзелеш  объектының проект документлары таләпләренә, шул 
исәптән энергияне нәтиҗәле файдалану таләпләренә һәм капиталь төзелеш 
объектының файдаланылучы энергетика ресурсларын исәпкә алу  приборлары 
белән җиһазланганлык таләпләренә туры килүе турында бәяләмә бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына кертелә торган, 
кушымтада бирелгән үзгәрешләрне расларга.  

2. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 
хокук идарәсе юридик бүлегенә бу боерыкны, дәүләт теркәвенә алу өчен, 
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрергә.  

3. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 
җыелма анализ бүлегенә әлеге боерыкны Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 
күзәтчелеге инспекциясенең рәсми сайтында урнаштырырга. 
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4. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча Инспекция башлыгының 
беренче урынбасары И.Ф.Сафиуллинны җаваплы итеп билгеләргә.  

 
 

Башлык                                                                                           В.А. Кудряшов       
 



 
 

Татарстан Республикасы 
Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясенең 2019 елның 
«04» 10  № 109 боерыгы белән 
расланды 

 
 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең  
2018 елның 17 сентябрендәге 84 номерлы боерыгы белән расланган  
Төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш  объектының проект 

документлары таләпләренә, шул исәптән энергияне нәтиҗәле файдалану 
таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының файдаланылучы энергетика 

ресурсларын исәпкә алу  приборлары белән җиһазланганлык таләпләренә  
туры килүе турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр 
 
 
 
1 бүлектә: 
1.2 пунктта «дәүләт хезмәтләрен алучылар» сүзләрен «гариза бирүчеләр» 

сүзенә алмаштырырга; 
1.3.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
1.3.4. Дәүләт хезмәте турында мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин: 
1) Инспекция бүлмәләрендә урнашкан, дәүләт хезмәте турында Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрендә визуаль һәм тестлы мәгълүматларны үз эченә 
алган, дәүләт хезмәте турындагы мәгълүмат стендлары аша; 

2) «Интернет» челтәре аша: 
Инспекциянең рәсми сайтында (http://gsn.tatarstan.ru); 
Татарстан Республикасының Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

порталында (http://uslugi.tatarstan.ru); 
3) Инспекциягә телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яисә телефон аша); 
4) Инспекциягә язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) 

мөрәҗәгать иткәндә.»; 
1.3.5 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә: 
«Инспекциянең урнашу урыны, белешмә телефоннары, эш графигы, шулай 

ук Инспекциянең электрон почтасы адресы турында мәгълүмат Инспекциянең 
рәсми сайтында, «Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль 
хезмәтләр реестры» дәүләт мәгълүмат системасында һәм Татарстан Республикасы 
Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр порталында урнаштырыла.  

Мәгълүмат стендларында урнаштырыла торган мәгълүмат шушы 
Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1 пунктларында 
(пунктчаларында) булган дәүләт хезмәте турындагы белешмәләрне үз эченә ала.»; 

1.5 пунктта: 
икенче абзацны үз көчен югалткан дип танырга; 
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өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«төзүче оешма – үзенә караган җир кишәрлегендә яки бүтән төрле хокук 

иясенеке булган җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектларын төзүне, 
үзгәртеп коруны, капиталь ремонтлауны, сүтүне гамәлгә ашыручы, шулай ук төзү, 
үзгәртеп кору, капиталь ремонтлау өчен инженерлык эзләнүләрен башкаруны, 
проект документларын әзерләүне тәэмин итүче (дәүләт (муниципаль) мөлкәтенең 
капиталь төзелеш объектларына бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашырганда 
Россия Федерациясенең бюджет законнарында билгеләнгән очракларда, 
килешүләр нигезендә дәүләт хакимияте органнары (дәүләт органнары), 
бюджетныкы булмаган дәүләт фондларының идарә органнары яки җирле үзидарә 
органнары тарафыннан дәүләт (муниципаль) заказчысы буларак үзләренең 
вәкаләтләре тапшырылган йә, килешүләр нигезендә, “Төзүче оешма бөлгенлеккә 
төшкәндә (банкрот булганда) гражданнарның – өлешле төзелештә 
катнашучыларның хокукларын яклау буенча гавәми-хокук компаниясе турында 
һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 
2017 елның 29 июлендәге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 13.3 статьясы 
(дәрәҗә буларак) нигезендә төзүче буларак үзләренең функцияләре тапшырылган) 
физик зат яки юридик зат. Төзүче оешма шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында 
законнарда каралган үз функцияләрен техник заказчыга тапшырырга хокуклы;»; 

2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:       
 

 
«2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 

 
Дәүләт хезмәте 

күрсәтү стандартына 
карата таләпнең 

аталышы 

Стандартка карата таләпләр эчтәлеге Хезмәтне яисә 
таләпне билгели 
торган норматив 

акт 
2.1. Дәүләт хезмәтенең 
аталышы 

Төзүче оешмалар тарафыннан 
җитешсезлек очраклары бетерелгәннән 
соң, төзелгән, үзгәртеп корылган 
капиталь төзелеш объектының проект 
документациясе таләпләренә, шул 
исәптән энергетика нәтиҗәлелеге 
таләпләренә һәм капиталь төзелеш 
объектының кулланылган энергетика 
ресурсларын исәпкә алу җайланмалары 
белән тәэмин ителү таләпләренә җавап 
бирү турында ярашлылык бәяләмәсе 
бирү. 

Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 54 
номерлы карары 
белән расланган 
нигезләмәнең 16 
пункты 

2.2. Башкарма 
хакимият органы 
исеме 

Татарстан Республикасының Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 

622 номерлы ТР 
МК карары 

2.3. Дәүләт хезмәте Төзүче оешмалар тарафыннан Россия 
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күрсәтү нәтиҗәсенә 
тасвирлама 

җитешсезлек очраклары бетерелгәннән 
соң, төзелгән, үзгәртеп корылган 
капиталь төзелеш объектының проект 
документациясе таләпләренә, шул 
исәптән энергетика нәтиҗәлелеге 
таләпләренә һәм капиталь төзелеш 
объектының кулланылган энергетика 
ресурсларын исәпкә алу җайланмалары 
белән тәэмин ителү таләпләренә җавап 
бирү турында ярашлылык бәяләмәсе 
(алга таба – ярашлылык турында 
бәяләмә) бирү (1 нче кушымта). 
ярашлылык турында бәяләмә бирүдән 
баш тарту турында карар (2 нче 
кушымта) 

Федерациясе 
Хөкүмәтенең 54 
номерлы карары 
белән расланган 
нигезләмәнең 19 
пункты; 
Ростехнадзорны
ң 2006 елның 26 
декабрендәге 
1129 номерлы 
боерыгы белән 
расланган 
Тәртипнең 29 
пункты 

2.4. Дәүләт хезмәтен 
күрсәтү чоры, шул 
исәптән дәүләт 
хезмәтен күрсәтүдә 
катнашучы 
оешмаларга 
мөрәҗәгать итү 
зарурлыгын исәпкә 
алып,  Россия 
Федерациясе 
законнарында 
туктатып тору 
мөмкинлеге каралган 
очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүне 
туктатып тору чоры, 
дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең нәтиҗәсе 
булып торган 
документларны бирү 
(җибәрү) срогы 

Ярашлылык турында бәяләмә бирү 
турында гариза теркәлгән көннән 
башлап ун эш көне эчендә. 
Дәүләт хезмәтен күрсәтү вакытын 
туктатып тору каралмаган. 
Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган 
документ гариза бирүче (аның вәкиле) 
мөрәҗәгать иткән көнне бирелә. 
Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган 
документны гаризада күрсәтелгән 
элемтә ысулын кулланып (почта яки 
электрон адреска) җибәрү дәүләт 
хезмәте нәтиҗәсен рәсмиләштерү һәм 
теркәү көнендә гамәлгә ашырыла. 
 

Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 54 
номерлы карары 
белән расланган 
нигезләмәнең 19 
пункты; 
Ростехнадзорны
ң 2006 елның 26 
декабрендәге 
1129 номерлы 
боерыгы белән 
расланган 
Тәртипнең 29 
пункты 

2.5. Норматив 
хокукый актлар 
нигезендә дәүләт 
хезмәтен һәм дәүләт 
хезмәтен күрсәтү 
буенча зарури һәм 
мәҗбүри булган 
хезмәтләрне күрсәтү 

1. Ярашлылык турында бәяләмә бирү 
турында гариза (3 нче кушымта). 
2. Шәхесне таныклый торган 
документ. 
3. Мөрәҗәгать итүче зат исеменнән 
персональ белешмәләрне эшкәртүгә 
рөхсәт бирү вәкаләтен дә күрсәтеп, 
вәкилнең (әгәр мөрәҗәгать итүче 

Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 54 
номерлы карары 
белән расланган 
нигезләмәнең 19 
пункты; 
Ростехнадзорны
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өчен зарури булган, 
мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан 
тапшырылырга 
тиешле 
документларның тулы 
исемлеге, аларны, шул 
исәптән электрон 
рәвештә, мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан алу 
ысуллары, аларны 
тапшыру тәртибе 

исеменнән вәкил эш йөртсә) 
вәкаләтләрен раслаучы документ.  
Гариза һәм аңа теркәлә торган 
документлар мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан түбәндәге ысулларның 
берсе ярдәмендә кәгазьдә 
тапшырылырга (җибәрелергә) тиеш: 
- шәхсән (ышанычнамә нигезендә 
мөрәҗәгать итүче исеменнән гамәл 
кылучы зат тарафыннан); 
- почта юлламасы белән. 
Гариза белән документлар шулай ук 
мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
көчәйтелгән квалификацияле электрон 
имза белән имзаланган электрон 
документ рәвешендә гомуми 
файдаланудагы мәгълүмат-
телекоммуникация челтәре, шул 
исәптән «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәре яки 
Татарстан Республикасы Дәүләт 
хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
порталы аша да тапшырылырга 
(җибәрелергә) мөмкин 

ң 2006 елның 26 
декабрендәге 
1129 номерлы 
боерыгы белән 
расланган 
Тәртипнең 29 
пункты 

2.6. Норматив 
хокукый актлар 
нигезендә дәүләт 
хезмәтен күрсәтү өчен 
зарури булган, дәүләт 
органнары, җирле 
үзидарә органнары 
һәм бүтән оешмалар 
карамагындагы һәм 
мөрәҗәгать итүче 
аларны тапшырырга 
хокуклы булган 
документларның тулы 
исемлеге, шулай ук, 
шул исәптән электрон 
рәвештә, мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан 
аларны алу ысуллары, 
аларны тапшыру 
тәртибе; әлеге 

Бу категориягә кертелергә мөмкин 
булган документларны тапшыру таләп 
ителми. 
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документлар белән эш 
итүче дәүләт органы, 
җирле үзидарә органы 
яисә оешма 
2.7. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен зарури 
документларны кабул 
итүдән баш тарту 
нигезләренең тулы 
исемлеге 

Документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләр юк 

 

2.8. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүне туктатып 
тору яисә дәүләт 
хезмәте күрсәтүдән 
баш тарту 
нигезләренең тулы 
исемлеге 

Дәүләт хезмәтен күрсәтүдән баш тарту 
өчен нигезләр юк. 
Дәүләт хезмәтен күрсәтүдән баш тарту 
нигезләре: 
Әлеге Регламентның 2.5 пунктында 
күрсәтелгән документларның булмавы; 
капиталь төзелеш объектларын 
төзегәндә, үзгәртеп корганда, 
кулланылган төзелеш материалларына, 
башкарылган эшләргә һәм 
кулланылучы төзелеш материалларына 
экспертизаларның, тикшерүләрнең, 
лаборатор һәм башка сынауларның 
булмавы 

Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 54 
номерлы карары 
белән расланган 
нигезләмәнең 19 
пункты; 
Ростехнадзорны
ң 26.12.2006 ел, 
№ 1129 
боерыгының 29 
пункты; 
Функция буенча 
административ 
регламент; 675 
номерлы ТР МК 
карары 

2.9. Дәүләт хезмәтен 
күрсәткән өчен алына 
торган дәүләт 
пошлинасын яки 
бүтән төрле түләүне 
алу тәртибе, аның 
күләме һәм алыну 
нигезләре 
 

Дәүләт хезмәте түләүсез нигездә 
күрсәтелә 

 

2.10. Дәүләт хезмәтен 
күрсәтү өчен кирәкле 
һәм зарури булган 
хезмәтләрнең 
исемлеге, шул исәптән 
дәүләт хезмәтләрен 
күрсәтүдә катнашучы 
оешмалардан бирелә 

Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булып 
түбәндәгеләр тора: капиталь төзелеш 
объектларын төзегәндә, үзгәртеп 
корганда, кулланылган төзелеш 
материалларына, башкарылган 
эшләргә һәм кулланылучы төзелеш 
материалларына экспертизалар, 

675 номерлы ТР 
МК карары 
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торган документ 
(документлар) 
турында белешмәләр 

тикшерүләр, лаборатор һәм башка 
сынаулар. 

2.11. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен кирәкле 
һәм зарури булып 
саналучы хезмәтләрне 
күрсәтү өчен түләү 
алу тәртибе, аның 
күләме һәм алу 
нигезләре, мондый 
түләү күләмен 
хисаплау методикасы 
турында мәгълүматны 
да кертеп 

Төзелешне гамәлгә ашыручы зат 
башкарылган эшләргә һәм кулланыла 
торган төзелеш материалларына 
экспертизалар, тикшеренүләр, 
лаборатор һәм башка сынаулар 
үткәрүгә чыгымнарны каплый. 
Күрсәтелгән акчалар бюджет 
керемнәре администраторының 
Татарстан Республикасы буенча 
федераль казначылык идарәсенә 
күчерелә. 
Капиталь төзелеш объектларын 
төзегәндә, үзгәртеп корганда, капиталь 
ремонтлаганда башкарылган эшләргә 
һәм кулланыла торган төзелеш 
материалларына экспертизалар, 
тикшеренүләр, лаборатор һәм башка 
сынаулар үткәрүгә чыгымнарны 
каплау өчен түләү күләмен исәпләү 
тәртибе Татарстан Республикасы 
Тарифлар буенча дәүләт комитетының 
18.12.2009 ел, № 9-9/нпс карары белән 
расланган 

675 номерлы ТР 
МК карары; 
ТР Тарифлар 
буенча дәүләт 
комитетының  
9-9/нпс номерлы 
карары; 
ТР Министрлар 
Кабинетының 
622 номерлы 
карары белән 
расланган 
Татарстан 
Республикасыны
ң Дәүләт 
төзелеш 
күзәтчелеге 
инспекциясе 
турындагы 
нигезләмәнең 
4.1 пунктындагы 
4.1 пунктчасы 

2.12. Дәүләт хезмәтен 
күрсәтү турындагы 
гаризаны 
тапшырганда яисә 
мондый хезмәтләр 
күрсәтүнең 
нәтиҗәләрен алганда 
чиратта көтүнең 
максималь вакыты 

Дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза 
тапшырганда һәм мондый хезмәтләр 
күрсәтү нәтиҗәсен алганда чират 
көтүнең максималь вакыты – 15 
минуттан артык түгел. Дәүләт хезмәте 
алучы аерым категорияләр өчен чират 
билгеләнмәгән. 

РФ 
Президентының 
601 номерлы 
указының 1 
пункты 

2.13. Дәүләт хезмәтен 
һәм дәүләт хезмәте 
күрсәтүдә катнашучы 
оешма тарафыннан 
күрсәтелә хезмәтне 
күрсәтү турында 
мөрәҗәгать итүченең 
гарызнамәченең 

Гариза кергән көнне. 
Ял (бәйрәм) көнендә электрон рәвештә 
килгән гарызнамә ял (бәйрәм) 
көненнән соң килүче эш көнендә 
теркәлә. 
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гаризасын теркәү 
срогы һәм тәртибе, 
шул исәптән электрон 
формада 
2.14. Дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган 
бүлмәләргә, көтү 
залына, дәүләт 
хезмәте күрсәтү 
турында гариза 
тутыру урыннарына, 
һәр дәүләт хезмәтен 
күрсәтү өчен кирәкле 
булган документларны 
тутыру үрнәкләре һәм 
аларның исемлекләре 
булган мәгълүмат 
стендларына, мондый 
хезмәт күрсәтү 
тәртибе турында 
визуаль, текстлы һәм 
мультимедиа 
мәгълүмат урнаштыру 
һәм рәсмиләштерү 
тәртибенә, шул 
исәптән инвалидларны 
социаль яклау 
турында федераль 
законнар һәм 
Татарстан 
Республикасы 
законнары нигезендә 
күрсәтелгән 
объектларның 
инвалидлар өчен 
файдалана алырлык 
булуын тәэмин итүгә 
карата таләпләр 

Дәүләт хезмәте түбәндәгеләр белән 
җиһазландырылган бинада һәм 
бүлмәләрдә күрсәтелә: һаваны 
кондиционерлау системасы белән; 
янгынга каршы система белән; 
документларны рәсмиләштерү өчен 
зарури җиһазлар белән. Дәүләт 
хезмәтен күрсәтү тәртибе турындагы 
визуаль һәм текстлы мәгълүмат 
мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы 
булган урыннарда, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән 
мөмкинлекләрен исәпкә алып 
урнаштырыла. Дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган урыннарга 
инвалидларның каршылыксыз үтеп 
керә алу мөмкинлеге тудырыла 
(бүлмәләргә уңайлы керү-чыгу һәм 
аның чикләрендә хәрәкәт итү): Казан 
ш., З.Кызыл ур., 15/9 йорт адресы 
буенча урнашкан бинага 
инвалидларның үтеп керүен тәэмин 
итү максатларында бина фасадының 
керә торган урынында сул яктан 
инвалидлар өчен персоналны 
чакыртып алу төймәсе 
урнаштырылган. Күрсәтелгән чакыру 
төймәсенә сигнал биргәндә инспекция 
персоналы аларны бинага күчерә 

 

2.15. Дәүләт 
хезмәтенең үтемле һәм 
сыйфатлы булу 
күрсәткечләре, шул 
исәптән мөрәҗәгать 
итүченең дәүләт 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең үтемле 
булу күрсәткечләре түбәндәгеләрдән 
гыйбарәт: 
1) документларны кабул итү, тапшыру 
эшләре башкарыла торган биналарның 
җәмәгать транспортыннан файдалана 
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хезмәте күрсәтелгәндә 
вазыйфаи затлар белән 
үзара бәйләнешкә 
кереп эшләү саны һәм 
аларның вакыт 
озынлыгы, дәүләт 
хезмәтен күрсәтү 
барышында, шул 
исәптән мәгълүмат-
телекоммуникация 
технологияләреннән 
файдаланып, 
мәгълүмат алу 
мөмкинлеге, дәүләт 
хезмәтләрен һәм 
муниципаль 
хезмәтләрне күрсәтә 
торган күпфункцияле 
үзәктә, мөрәҗәгать 
итүче ихтыярына 
карап 
(экстерриториаль 
принцип), дәүләт 
хезмәтләрен һәм 
муниципаль 
хезмәтләрне күрсәтә 
торган күпфункцияле 
үзәктә берничә дәүләт 
хезмәтен һәм (яки) 
муниципаль хезмәтне 
алу турында 210-ФЗ 
номерлы Федераль 
законның 15¹ 
статьясында каралган 
гариза тапшыру 
(комплекслы 
гарызнамә) юлы 
белән, башкарма 
хакимият органының 
теләсә кайсы 
территориаль 
органында дәүләт 
хезмәтен алу (шул 
исәптән тулы күләмдә) 

алу зонасында урнашуы; 
2) мөрәҗәгать итүчеләрдән 
документлар кабул итүче 
белгечләрнең, шулай ук биналарның 
тиешле санда булуы; 
3) дәүләт хезмәтен күрсәтү ысуллары, 
тәртибе һәм вакытлары турында 
мәгълүмат стендларында, «Интернет» 
челтәрендәге мәгълүмат 
ресурсларында, дәүләт хезмәтләренең 
һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 
порталында тулы мәгълүмат булу; 
4) мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр 
өчен бинага дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган урынга каршылыкларсыз үтеп 
керүен тәэмин итү (бинага һәм аның 
чикләрендәге бүлмә урыннарына 
җайлы керү-чыгу); 
5) инвалидларга биналарның 
инвалидлар өчен үтемле булуын 
тәэмин итүгә бәйле булмаган, аларга 
башка затлар белән тигез дәрәҗәдә 
хезмәтләр алуга комачаулый торган 
бүтән каршылыкларны җиңүдә ярдәм 
күрсәтү. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең сыйфатлы 
булу күрсәткечләре түбәндәгеләрдән 
гыйбарәт: 
1) документларны кабул итү һәм карау 
вакытларын үтәү; 
2) дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алу 
вакытын саклау; 
3) документларны кабул иткәндә һәм 
мөрәҗәгать итүчеләргә тапшырганда 
чиратлар булмау; 
4) дәүләт хезмәтен күрсәтүче вазыйфаи 
затның гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаятьләр булмау. 
Дәүләт хезмәтен күрсәтү турында 
гарызнамә тапшырганда һәм дәүләт 
хезмәтенең нәтиҗәсен алганда дәүләт 
хезмәтен күрсәтүче вазифаи зат белән 
мөрәҗәгать итүче арасында бер 
мәртәбә хезмәттәшлек итү күздә 
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яки ала алмау 
мөмкинлеге. 
 

тотыла. 
Дәүләт хезмәтен күпфункцияле үзәк 
аша, дәүләти һәм 
муниципальхезмәтләр күрсәтүче 
күпфункцияле үзәкнең читтән торып 
эшләү урыннарында күрсәтү гамәлгә 
ашырылмый.  
Дәүләт хезмәте күрсәтү барышы 
турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан Инспекциянең 
(http://gsn.tatarstan.ru) рәсми 
сайтыннан, Дәүләт хезмәтләре һәм 
муниципаль хезмәтләр порталыннан 
алынырга мөмкин. 
Экстерриториаль принцип буенча һәм 
комплекслы гарызнамә составында 
дәүләт хезмәте күрсәтелми 

2.16. Башка, шул 
исәптән 
экстерриториаль 
принцип буенча 
дәүләт хезмәте 
күрсәтү 
үзенчәлекләрен исәпкә 
ала торган (дәүләт 
хезмәте 
экстерриториаль 
принцип буенча 
күрсәтелгән очракта) 
һәм электрон формада 
дәүләт хезмәте 
күрсәтү 
үзенчәлекләрен исәпкә 
ала торган таләпләр 
 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү тәртибе 
турында консультация Инспекциянең 
рәсми сайтындагы интернет-кабул итү 
системасы аша электрон рәвештә 
алынырга мөмкин. 
Гариза белән документлар шулай ук 
мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
көчәйтелгән квалификацияле электрон 
имза белән имзаланган электрон 
документ рәвешендә гомуми 
файдаланудагы мәгълүмат-
телекоммуникация челтәре, шул 
исәптән «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәре яки 
Татарстан Республикасы Дәүләт 
хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
порталы аша да тапшырылырга 
(җибәрелергә) мөмкин 

63-ФЗ номерлы 
Федераль закон 

»; 
3 бүлектә: 
бүлек аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм 

аларны үтәү вакытлары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән 
административ процедураларны (гамәлләрне) электрон формада үтәү 
үзенчәлекләре.»; 

3.1 пункттагы 3.1 пунктчаның бишенче абзацын үз көчен югалткан дип 
танырга; 
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3.3.2.2 пунктчага түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
«Әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән нигезләр булганда, төркем 

җитәкчесе (вазыйфаи зат), мөрәҗәгать итүчегә баш тарту сәбәпләрен аңлатып, 
дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли, территориаль 
орган җитәкчесе белән хат проектын килештерә, Инспекция башлыгына (башлык 
урынбасарына) – имзалау өчен, ә аннан соң дәүләт хезмәте күрсәтүне сорап 
мөрәҗәгать иткән мөрәҗәгать итүчегә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура мөрәҗәгать итүче дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында сорап мөрәҗәгать иткән көннән башлап бер эш көне 
эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: территориаль орган җитәкчесенә килештерүгә 
юнәлдерелгән дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат проекты.»; 
           3.3.1 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
           Төркем җитәкчесе (вазыйфаи зат) ярашлылык турында бәяләмә бирү 
турында гаризаны карый һәм, кисәтүләр (төзелеше тәмамланган капиталь төзелеш 
объектын тикшерү акты булмаганда яки төзелеше тәмамланган капиталь төзелеш 
объектын тикшерү актында җитешсезлекләр булганда) булган очракта, 
ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту турында карар проектын һәм 
ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту турында карар раслау турында 
күрсәтмә әзерли, аларны территориаль орган җитәкчесе белән килештерә, имзалау 
өчен – Инспекция башлыгына (башлык урынбасарына), соңыннан, әлеге 
Регламентның 3.3.5 пунктында каралган эшләрне башкару өчен Инспекция 
аппаратының контроль бүлегенә җибәрә.»  
           3.4 пунктны көчен югалткан дип танырга; 
           5 бүлектә: 
           бүлек аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
           «Дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, шулай ук аларның вазыйфаи затлары, 
дәүләт хезмәткәрләре, хезмәткәрләре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе»; 
           5.1 пунктта «дәүләт хезмәтен алучылар» сүзләрен «мөрәҗәгать итүчеләр» 
сүзләре белән алмаштырырга; 

4 нче кушымтаны үз көчен югалткан дип танырга. 
 


