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          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                            КАРАР  
                            11.11.2019  ел                                                                                            №  36 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетының 

26.02.2019 ел №05 «Муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең административ регламентлары 

турында»  карарына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр 

кертү хакында» (05.08.2019 № 26 карар 

редакциясендҽ)  

  

      26.07.2019 ел № 227-ФЗ «Федераль мҽгълүмат адреслы система турында» 

«Федераль законга үзгҽрешлҽр кертү хакында һҽм «Россия Федерациясендҽ җирле 

үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында»  Федераль законга үзгҽрешлҽр 

кертү хакында Федераль закон нигезендҽ  Азнакай муниципаль районы Азнака 

шҽһҽре  Башкарма комитеты карар чыгара: 

  1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре 

Башкарма комитетының 26.02.2019 ел №05 «Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

административ регламентлары турында» (05.08.2019 № 26 карар редакциясендҽ)  

карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертергҽ:  

   1.1. Түбҽндҽге эчтҽлекле 1.13 пунктын өстҽргҽ: 

 «1.13. Капиталь төзелеш объектларын рөхсҽт ителгҽн төзелешнең чик 

параметрларыннан тайпылуга, реконструкциялҽүгҽ рөхсҽт бирү буенча муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү бунча административ регламент (13 нче кушымта).». 

1.2. Адреслар бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү административ регламентында 1.5 пунктның бишенче абзацын түбҽндҽге 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 «адресация объекты-капиталь төзелеш объекты, җир кишҽрлеге яки Россия 

Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн адресация объектлары исемлеге 

белҽн каралган башка объект;». 

1.3. Ҽлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендҽ кушымта белҽн 

тулыландырырга. 

 2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында» түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һҽм Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 



 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында түбҽндҽге адрес буенча: http/ / 

aznakayevo.tatarstan.ru. урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз артымнан калдырам. 

 

 

 

 

 

Җитҽкче            М.И.Солтанов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Татарстан Республикасы  Азнакай 

муниципаль районы  Азнакай шҽһҽре 

Башкарма комитеты карарына  

кушымта №1 

____________ 2019 ел  №___ 

 

Капиталь төзелеш объектларын рөхсҽт ителгҽн төзелешнең чик параметрларыннан 

тайпылуга, реконструкциялҽүгҽ рөхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

бунча административ регламент  

 

 1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) капиталь төзелеш объектларын (алга таба – муниципаль хезмҽт) 

рөхсҽт ителгҽн төзелешнең чик параметрларыннан тайпылуга, реконструкциялҽүгҽ 

рөхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен 

билгели. 

1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба - 

мөрәҗәгать итүче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽре  Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма комитет) тарафыннан 

күрсҽтелҽ. 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны-Азнакай шҽһҽре, Ленин урамы, 14 

нче йорт. 

Эш графигы:  

дүшҽмбе-җомга: 8.00 сҽгатьтҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр, төшке аш 12.00 дҽн 13.00 

сҽгатькҽ кадҽр; 

шимбҽ, якшҽмбе: ял көннҽре. 

Ял һҽм төшке аш өчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 

Белешмҽлҽр өчен телефон: 8 (85592) 7-15-50.  

Керү шҽхесне раслаучы документлар буенча. 

1.3.2. Азнакай муниципаль районының «Интернет» мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайты адресы (алга таба - "Интернет" 

челтҽре»): (http:// aznakayevo.tatar.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм 

эш графигы турында мҽгълүмат түбҽндҽге чыганаклардан алынырга мөмкин: 

1) мөрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү өчен Башкарма комитет биналарында 

урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст мҽгълүматын үз эченҽ 

алган мҽгълүмати стендлар ярдҽмендҽ. Мҽгълүмат стендларында урнаштырылган, 

Татарстан Республикасының дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат, ҽлеге Регламентның 

1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1  пунктларында (пунктчаларында) күрсҽтелгҽн 

муниципаль хезмҽт турында мҽгълүматны үз эченҽ ала; 

2) «Интернет» челтҽре аша Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

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

http://www.______.tatar.ru/


 

3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында 

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

5) Башкарма комитетта (Палатада): 

телдҽн мөрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  

язма мөрҽҗҽгатьтҽ (шул исҽптҽн электрон документ формасында) – кҽгазьдҽ 

почта аша, электрон почта аша мөрҽҗҽгать иткҽндҽ. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль 

районның рҽсми сайтында бүлек белгече тарафыннан һҽм гариза бирүчелҽр белҽн 

эшлҽү өчен Башкарма комитет бинасындагы мҽгълүмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр  нигезендҽ башкарыла:  

Россия Федерациясе шҽһҽр төзелеше кодексының 29.12.2004 ел, №190-ФЗ 

(алга таба-РФ ШрК) (РФ законнары җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 өлеш), 16 ст.); 

Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба – ЗК 

РФ) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ архитектура эшчҽнлеге турында» 1995 елның 17 

ноябрендҽге 169-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 169-ФЗ номерлы Федераль 

закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 20.11.1995, № 47, 4473); 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 

№210-ФЗ Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 06.10.2003, 

№40, 3822 ст., 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ЗРТ 

номерлы ТР Законы) (Республика Татарстан, № 155-156, 03.08.2004); 

«Татарстан Республикасында шҽһҽр төзелеше эшчҽнлеге турында» 2010 елның 

25 декабрендҽге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (Республика 

Татарстан, № 260, 31.12.2010); 
Азнакай шҽһҽр Советының 15.03.2012 ел № 58-17 карары белҽн кабул ителгҽн 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлеге Уставы (алга таба – Устав); 

Азнакай шҽһҽр Советы карары белҽн расланган, 02.02.2006 ел №22-4 Азнакай 

муниципаль районы Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты турында Нигезлҽмҽ (алга таба – 

БК турында Нигезлҽмҽ);  

Башкарма комитет җитҽкчесенең 11.01.2011 ел, № 01 карары белҽн расланган бүлек 

турында нигезлҽмҽ (алга таба – бүлек турында Нигезлҽмҽ). 

Азнакай муниципаль районы Советының 2012 елның 20 декабрендҽге 86-24 

номерлы карары белҽн расланган Азнакай шҽһҽре Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану 

һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре; 

1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

- мөрҽҗҽгать итүче-физик яисҽ юридик затлар (дҽүлҽт органнарыннан һҽм 

аларның территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 

http://www.gosuslugi.ru/


 

органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарҽ 

органнарыннан тыш) йҽ Башкарма комитетка телдҽн, язмача яки электрон формада 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гарызнамҽ белҽн мөрҽҗҽгать иткҽн вҽкалҽтле 

вҽкиллҽр; 

- төзүче-үзенҽ караган җир кишҽрлегендҽ капиталь төзелеш объектларын 

төзүне, үзгҽртеп коруны, капиталь ремонтлауны, шулай ук инженерлык эзлҽнүлҽрен 

башкаруны, ҽлеге объектларны төзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау өчен 

проект документларын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыручы физик яки юридик зат. 

- техник заказчы - профессиональ нигездҽ эш итүче физик зат яки төзүче 

тарафыннан вҽкалҽтле һҽм төзүче исеменнҽн инженерлык эзлҽнүлҽрен үтҽү турында, 

проект документларын ҽзерлҽү турында, Капиталь төзелеш объектларын төзү, 

реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау турында шартнамҽлҽр төзи торган юридик 

зат күрсҽтелгҽн эш төрлҽрен үтҽү өчен биремнҽр ҽзерли, инженерлык эзлҽнүлҽрен 

башкаручы һҽм (яки) проект документларын ҽзерлҽүне, капиталь төзелеш 

объектларын төзүне, реконструкциялҽүне, капиталь ремонтлауны гамҽлгҽ ашыручы 

затларга ҽлеге төр эшлҽрне башкару өчен кирҽкле материаллар һҽм документлар 

тапшыра, проект документациясен раслый, капиталь төзелеш объектын файдалануга 

тапшыруга рөхсҽт алу өчен гамҽлгҽ ашыралар, ҽлеге кодекста каралган башка 

функциялҽрне гамҽлгҽ ашыралар. Төзүче техник заказчының функциялҽрен 

мөстҽкыйль башкарырга хокуклы; 

- Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү күпфункцияле үзҽгенең читтҽн 

торып эш урыны – «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында»22.12.2012 ел, №1376 

Россия Федерациясе Хөкүмҽте карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы 

җирлеклҽрендҽ оештырылган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ 

оештырылган, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең 

территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы). 

Техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче башкарма комитет тарафыннан 

җибҽрелгҽн һҽм документка кертелгҽн белешмҽлҽргҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсенҽ) туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, опечатка, грамматик яки 

арифметик хата).  

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - 

гариза) астында муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 

ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст.2 п.). Гариза стандарт бланкта тутырыла (№1 

кушымта).



 

 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпнең исеме 
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгели торган 

норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме 

Капиталь төзелеш объектларын рөхсҽт ителгҽн 

төзелешнең чик параметрларыннан тайпылуга, 

реконструкциялҽүгҽ рөхсҽт бирү 

РФ ШрК 40 ст. 6 б.; 

2.2. Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче җирле үзидарҽ 

башкарма-боеру органы 

исеме 

Башкарма комитет Башкарма комитет турында 

Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү нҽтиҗҽсенең 

тасвирламасы 

Капиталь төзелеш объектларын реконструкциялҽүгҽ 

рөхсҽт бирү турында карар. 

Кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, 

рөхсҽт бирүдҽн баш тарту турында карар. 

РФ ШрК 40 ст. 6 б.; 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү вакыты, шул 

исҽптҽн муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽ катнашучы 

оешмаларга мөрҽҗҽгать итү 

кирҽклеген исҽпкҽ алып, 

туктатып тору мөмкинлеге 

Россия Федерациясе 

законнары белҽн каралган 

очракта, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүне туктатып тору 

вакыты 

Рөхсҽт бирү турында Карар кабул итү, рөхсҽтне 

бирүдҽн баш тарту турында Карар кабул итү - дүрт көн 

, рөхсҽт бирү турында карар проекты буенча җҽмҽгать 

фикер алышулары нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ 

кергҽннҽн соң яисҽ ачык тыңлаулар кертелгҽннҽн соң. 

Җҽмҽгать фикер алышулары яисҽ гавами 

тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ басылып 

чыккан көнгҽ кадҽр аларны уздыру хакында 

муниципаль берҽмлек халкына хҽбҽр ителгҽн көннҽн 

башлап җҽмҽгать фикер алышуларын яисҽ гавами 

тыңлаулар уздыру срогы муниципаль берҽмлек уставы 

һҽм (яисҽ) муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ һҽм 

РФ ШрК 40 ст. 5 б. 

 

 

 

РФ ШрК 39 ст. 7 б. 



 

бер айдан да артык була алмый 

2.5. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү өчен, шулай ук 

муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүлҽр өчен кирҽкле 

һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт 

күрсҽтүлҽр өчен закон 

чыгару яисҽ башка норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның 

тулы исемлеге 

Капиталь төзелеш объектларын 

реконструкциялҽүгҽ рөхсҽт бирү турында гариза 

Гариза кҽгазьдҽ җирле үзидарҽ органына, шул 

исҽптҽн күпфункцияле үзҽк аша төзелешкҽ рөхсҽтлҽр 

бирүгҽ вҽкалҽтле вҽкилгҽ шҽхси мөрҽҗҽгать итү юлы 

белҽн тапшырылырга мөмкин яки почта аша җибҽрелҽ, 

ул дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталын яисҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

бердҽм порталын тапшыру турында уведомление белҽн 

җибҽрелҽ. 

РФ ШрК 40 ст. 3 б. 

 

 

2.6 Дҽүлҽт органнары, 

җирле үзидарҽ органнары 

һҽм башка оешмалар 

карамагында булган һҽм 

мөрҽҗҽгать итүче 

тапшырырга хокуклы 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

өчен норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

һҽм кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

Тапшыру документлар мөмкин булган отнесены к 

ҽлеге категориягҽ, талҽп ителми 
 

 

2.7. Норматив хокукый 

актларда каралган 

очракларда килештерелгҽн 

дҽүлҽт хакимияте органнары 

(җирле үзидарҽ органнары) 

һҽм аларның структур 

бүлекчҽлҽре исемлеге 

хезмҽт күрсҽтү өчен талҽп 

Муниципаль хезмәтләрне килештерү таләп ителми  



 

ителҽ һҽм ул муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүче орган 

тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла 

2.8. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү өчен кирҽкле 

документларны кабул 

итүдҽн баш тарту өчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

    1) документлар тапшыру; 

2) документларны тиешле органга тапшырмау 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүне туктатып тору 

яки баш тарту өчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору өчен нигезлҽр 

каралмаган. 

Төзелешкҽ рөхсҽт бирүдҽн баш тарту нигезлҽре: 

рөхсҽт бирү турындагы карар проекты буенча 

иҗтимагый фикер алышу яки ачык тыңлаулар 

нҽтиҗҽлҽре буенча ҽзерлҽнгҽн рөхсҽт бирүне кире кагу 

турында Комиссия бҽялҽмҽсе; 

мондый төзелеш урнашкан җир кишҽрлегенҽ карата 

капиталь төзелеш объектларын реконструкциялҽүнең 

рөхсҽт ителгҽн иң чик параметрларыннан аны сүткҽнгҽ 

кадҽр яки билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерүгҽ 

рөхсҽт бирү рөхсҽт ителми, моңа ҽлеге хҽбҽрнамҽне 

җирле үзидарҽ органы тарафыннан дҽүлҽт хакимияте 

башкарма органына, вазыйфаи затка, дҽүлҽт 

учреждениесенҽ яки җирле үзидарҽ органына карау 

нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге хҽбҽрнамҽ алынган һҽм ҽлеге 

белдерү алынган очраклардан тыш, үз белдеге белҽн 

төзелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата үз белдеге белҽн 

үзирекле төзелешне сүтү яки аны билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры китерү турында дҽгъва талҽплҽрен 

канҽгатьлҽндерү; 

капиталь төзелеш объектларын рөхсҽт ителгҽн 

 

 

 

 

РФ ШрК 40 ст. 5 б. 

 

 

 

РФ ШрК 40 ст.1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

төзелешнең, үзгҽртеп коруның чик параметрларыннан 

читлҽштерүгҽ рөхсҽт бирү, ҽгҽр мондый кире кагу 

шҽһҽр яны территориясендҽ билгелҽнгҽн күчемсез 

милек объектларын куллану чиклҽмҽлҽренҽ туры 

килмҽсҽ, рөхсҽт ителми 

 

 

 

 

 

РФ ШрК 40 ст. 8 

2.10. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү өчен алына торган 

дҽүлҽт пошлинасын яисҽ 

башка түлҽүне алу тҽртибе, 

күлҽме һҽм нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт бушлай бирелҽ. 

Капиталь төзелеш объектларын 

реконструкциялҽүнең рөхсҽт ителгҽн иң чик 

параметрларыннан читлҽштерүгҽ рөхсҽт бирү 

турындагы карар проекты буенча җҽмҽгать фикер 

алышуларын һҽм үткҽрүгҽ бҽйле чыгымнар физик яки 

юридик зат тота. 

 

 

РФ ШрК 40 ст. 4 б. 

2.11. Мондый түлҽү 

күлҽмен исҽплҽү 

методикасы турындагы 

мҽгълүматны да кертеп, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

өчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри 

булган хезмҽтлҽр күрсҽткҽн 

өчен түлҽү алу тҽртибе, 

күлҽме һҽм нигезлҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп 

ителми 

 

2.12. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый 

хезмҽтлҽр күрсҽтү 

нҽтиҗҽсен алганда чиратны 

көтү вакытының максималь 

вакыты 

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. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында мөрҽҗҽгать 

Гариза кергҽннҽн соң бер көн эчендҽ. 

Ял (бҽйрҽм) көнендҽ электрон рҽвештҽ кергҽн 

 



 

итүченең соравын теркҽү 

вакыты 

соратып алу ял (бҽйрҽм) көнендҽ икенче ял (бҽйрҽм) 

көнендҽ теркҽлҽ 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтелҽ торган 

бүлмҽлҽргҽ, мөрҽҗҽгать 

итүчелҽрне көтеп тору һҽм 

кабул итү урынына, шул 

исҽптҽн инвалидларны 

социаль яклау турында 

Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ 

күрсҽтелгҽн объектларның 

инвалидлар өчен 

үтемлелеген тҽэмин итүгҽ, 

мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү 

тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа 

мҽгълүматларын урнаштыру 

һҽм рҽсмилҽштерүгҽ карата 

талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт янгынга каршы система һҽм 

янгын сүндерү системасы, документларны 

рҽсмилҽштерү өчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмати 

стендлар белҽн җиһазландырылган биналарда 

күрсҽтелҽ. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

урынына тоткарлыксыз керҽ алуы тҽэмин ителҽ 

(уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ күчү). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында 

визуаль, текстлы мҽгълүмат мөрҽҗҽгать итүчелҽр өчен 

уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең һҽркем өчен 

мөмкин булуы һҽм сыйфаты 

күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 

мөрҽҗҽгать итүченең 

муниципаль хезмҽт 

күрсҽткҽндҽ вазыйфаи 

затлар белҽн хезмҽттҽшлеге 

саны һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең һҽркем өчен 

мөмкин булуы күрсҽткечлҽре булып тора: 

Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать 

транспортыннан файдалану мөмкинлеге зонасында 

урнашуы; 

гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итү 

башкарыла торган белгечлҽр саны, шулай ук кирҽкле 

санда булу; 

мҽгълүмат стендларында муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында 

тулы мҽгълүмат булу, «Интернет» челтҽрендҽге 

 



 

күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽгендҽ, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽгенең ерак эш 

урыннарында муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү мөмкинлеге, 

муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең барышы 

турында мҽгълүмат алу 

мөмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълүмати-коммуникацион 

технологиялҽр кулланып 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында, 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталында. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау 

белҽн характерлана: 

документлар кабул итү һҽм бирү өчен чиратлар; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаятьлҽр; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мөрҽҗҽгать итүчелҽргҽ карата 

ҽдҽпсез, игътибарсыз мөнҽсҽбҽтлҽренҽ карата 

шикаятьлҽр бар. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи 

затның да, мөрҽҗҽгать итүченең дҽ бер тапкыр үзара 

хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлек озынлыгы 

регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга таба – КФҮ) муниципаль 

хезмҽт күрсҽткҽндҽ консультация, документларны 

кабул итү һҽм бирүне КФҮ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында 

мҽгълүмат гариза бирүче тарафыннан дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, 

КФҮлҽрдҽ алынырга мөмкин. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

үзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне электрон формада алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул итү 

бүлмәсе аша яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

 



 

муниципаль хезмәтләр Порталы аша алырга мөмкин. 

Гариза электрон формада Татарстан Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша бирелә 

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

хезмәтләрнең бердәм порталы аша (функций) (http:// 

www.gosuslugi.ru/). 



 

3. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

ерак эш урыннарында урнашкан күпфункцияле үзәкләрдә административ 

процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару сроклары, аларны үтәү 

тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада административ 

процедураларны үтәү үзенчәлекләре, шулай ук административ 

процедураларны башкару үзенчәлекләре 

 

3.1.  Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ хҽрҽкҽт тҽртибен тасвирлау  

3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала  

1) мөрҽҗҽгать итүченең консультациясе; 

2) гариза кабул итү һҽм теркҽү; 

3) җҽмҽгать фикер алышуларын яки ачык тыңлауларны үткҽрү һҽм бҽялҽмҽ 

ҽзерлҽү; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү; 

5) мөрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен җибҽрү. 

3.2. Мөрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр бирү. 

3.2.1. Мөрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында 

консультациялҽр алу өчен Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон 

почта аша мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Башкарма комитет белгече мөрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль 

хезмҽт алу өчен тҽкъдим ителҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка 

мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын 

тутыруда ярдҽм итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мөрҽҗҽгать итү көнендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документация 

формасы һҽм рөхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр. 

3.3. Гаризаны кабул итү һҽм теркҽү. 

3.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында язмача гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 

документларны Башкарма комитетка тапшыра. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада гариза Башкарма 

комитетка электрон почта яки Интернет-кабул итү бүлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон 

формада алынган гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2.Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итҽ: 

мөрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;  

гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерү (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 

тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү 

(документларның күчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерү, документларда 

подчисткалар, припискалар, ябык сүзлҽр һҽм башка төзҽтүлҽр булмау). 

Кисҽтүлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече башкара: 

махсус журналда гаризаны кабул итү һҽм теркҽү; 

гаризаны авыл җирлеге башлыгына җибҽрү. 



 

Документларны кабул итүдҽн баш тарту өчен нигез булган очракта, Башкарма 

комитет белгече, документларны кабул итү алып баручы мөрҽҗҽгать итүчегҽ 

гаризаны теркҽү өчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул 

итүдҽн баш тарту өчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, 

документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризалар һҽм документлар 15 минут эчендҽ кабул ителҽ; 

гаризаны гариза кергҽннҽн соң бер көн эчендҽ теркҽү. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга җибҽрелгҽн 

кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган 

Документлар. 

3.3.3. Җитҽкче гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны Башкарма 

комитет белгеченҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер көн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Иҗтимагый фикер алышулар яки ачык тыңлаулар үткҽрү 

3.4.1 Башкарма комитет белгече капиталь төзелеш объектларын 

реконструкциялҽүгҽ рөхсҽт бирү турында карар проектын ҽзерли, билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ килештерҽ. 

Ҽлеге пунктча белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза кергҽннҽн соң өч көн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: ҽзерлҽнгҽн карар проекты. 

3.4.2. Башкарма комитет РФ ШрК 5.1 статьясы тҽртибендҽ карар проекты 

буенча җҽмҽгатьчелек фикер алышуын яки халык алдында тыңлауны оештыра һҽм 

үткҽрҽ. 

Тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча рөхсҽт бирү яки рөхсҽт бирүдҽн баш тарту 

турында бҽялҽмҽ ҽзерли. 

Ҽлеге пунктча белҽн билгелҽнгҽн процедура җҽмҽгать фикер алышуы яисҽ 

гавами тыңлаулар уздырганнан соң ике көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: фикер алышу яки тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча 

бҽялҽмҽ. 

Җҽмҽгать фикер алышулары яисҽ гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында 

бҽялҽмҽ басылып чыккан көнгҽ кадҽр аларны уздыру хакында муниципаль берҽмлек 

халкына хҽбҽр ителгҽн көннҽн башлап җҽмҽгать фикер алышуларын яисҽ гавами 

тыңлаулар уздыру срогы муниципаль берҽмлек уставы һҽм (яисҽ) муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ һҽм бер 

айдан да артык була алмый. 

3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү. 

3.5.1. Башкарма комитет белгече алынган нҽтиҗҽ нигезендҽ рөхсҽт бирү яки 

бирүдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли. 

документ проектын авыл җирлеге башлыгына имзага җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктча белҽн билгелҽнгҽн Процедура, бҽялҽмҽ кергҽннҽн соң, ике көн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына имзага юнҽлдерелгҽн 

документ проекты. 

3.5.2. Җитҽкче ҽзерлҽнгҽн документ проектына кул куя һҽм Башкарма комитет 

белгеченҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган Процедура карар проекты кергҽннҽн соң 

бер көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган һҽм Башкарма комитетка җибҽрелгҽн 

документ. 

3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең нҽтиҗҽсен бирү. 

3.6.1. Башкарма Комитет Белгече: 

рөхсҽт яисҽ рөхсҽт бирүдҽн баш тарту турында хат терки; 

төзүчегҽ рөхсҽт бирү турындагы гаризада билгелҽнгҽн юл белҽн Рөхсҽтнамҽ 

яки рөхсҽт бирүдҽн баш тарту турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар авыл җирлеге башлыгы 

тарафыннан документларга кул куелган көнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мөрҽҗҽгать итүчегҽ юнҽлдерелгҽн муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе. 

 3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү. 

3.7.1. Гариза бирүче КФҮкҽ муниципаль хезмҽт алу өчен мөрҽҗҽгать итҽргҽ 

хокуклы. 

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган.  

3.7.3. КФҮдҽн муниципаль хезмҽт алу өчен документлар алганда 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽтнең нҽтиҗҽсе КФҮкҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Техник хаталарны төзҽтү. 

3.8.1. Документта техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче 

Башкарма комитетка тапшыра: 

техник хаталарны төзҽтү турында гариза (2 нче кушымта); 

гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе 

буларак бирелгҽн документ; 

юридик көчкҽ ия, техник хаталар булуын таныклаучы документлар. 

Документта күрсҽтелгҽн мҽгълүматларда техник хаталарны төзҽтү турында 

гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн үзе яки почта аша (шул исҽптҽн электрон 

почта аша), яисҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге аша тапшырыла. 

3.8.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хаталарны 

төзҽтү турында гариза кабул итҽ, кушып бирелгҽн документлар белҽн гаризаны 

терки һҽм аларны Башкарма комитетка тапшыра. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер 

көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, ул Башкарма 

комитет белгеченҽ карап тикшерүгҽ җибҽрелгҽн. 

3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм ҽлеге 



 

Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм гариза 

бирүчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилдҽн) техник хата булган документның оригиналын 

тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куйган документны яки мөрҽҗҽгать итүче 

адресына почта аша (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган 

документ оригиналын тапшырганда документ алу мөмкинлеге турындагы хат 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура техник хатаны ачыклаганнан соң 

яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан рөхсҽт ителгҽн хата турында гариза алганнан 

соң өч көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәтләр күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулы һҽм сыйфатлы булуын контрольдҽ 

тоту мөрҽҗҽгать итүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ 

органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар ҽзерлҽүне үз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып торалар: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм 

килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып, проектларны визалау тора; 

2) эш башкаруын тикшерүне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ торган эш; 

3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының 

үтҽлешен контроль тикшерүлҽр үткҽрү. 

Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты яки 

еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мөмкин. 

Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) 

белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яки мөрҽҗҽгать итүченең конкрет мөрҽҗҽгате 

буенча карала ала. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ, гамҽллҽрнең 

башкарылуын контрольдҽ тоту максатыннан, авыл җирлеге башлыгына муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр бирелҽ. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар 

тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген саклауга агымдагы контроль 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча эшне оештыру өчен җаваплы район башлыгы, 

шулай ук Башкарма комитет белгече тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

Башкарма комитетның структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽсендҽ мөрҽҗҽгать итүчелҽр хокукларын бозу 

ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җаваплылыкка тартыла. 



 

4.4. Җитҽкче мөрҽҗҽгать итүчелҽрнең мөрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап 

тикшермҽү өчен җаваплы. 

Җитҽкче ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне 

вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен җаваплы. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ (гамҽлгҽ ашырыла) торган 

карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) өчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм 

мөрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мөмкинлеге турында тулы, 

актуаль һҽм дөрес мҽгълүмат алганда гамҽлгҽ ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽ катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең эш-гамҽллҽре (гамҽл 

кылмаулары) судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мөрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн мөрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн түбҽндҽге 

очракларда: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мөрҽҗҽгать итүченең гарызнамҽсен 

теркҽү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу; 

3) мөрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый 

актларында каралмаган яисҽ гамҽлгҽ ашыруы каралмаган документлар яисҽ 

мҽгълүмат талҽп итү яисҽ гамҽллҽрне башкару; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган 

документларны кабул итүдҽн баш тарту, мөрҽҗҽгать итүчедҽ; 

5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Азнакай муниципаль районының 

башка норматив хокукый актларында баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту; 

6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ мөрҽҗҽгать 

итүчедҽн талҽп; 

7)муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда башкарма 

комитет, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яки хаталарны 

төзҽтүдҽн баш тарту яки мондый төзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн вакытын бозу. 

8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын 

яки тҽртибен бозу; 



 

9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының 

законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

туктатып тору нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып 

тору; 

10) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мөрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү өчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, гариза бирүченең талҽплҽре, 

аларның булмавы һҽм (яисҽ) дөреслеге күрсҽтелмҽгҽн. 

5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаять язма рҽвештҽ кҽгазьдҽ яисҽ электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта аша, "Интернет" мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрен, 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтыннан (http:// aznakayevo.tatar.ru), 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең бердҽм 

порталы (http://uslugi.tatar.ru/), Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең бердҽм 

порталы (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук гариза бирүченең шҽхси 

кабул итү вакытында кабул ителергҽ мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы-аны теркҽгҽн көннҽн соң унбиш эш көне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның 

вазыйфаи заты тарафыннан документлар кабул итүдҽн баш тарткан очракта йҽ 

мөрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽ йҽ җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм 

хаталарны төзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срок бозылуга шикаять бирелгҽн очракта-аны 

теркҽгҽн көннҽн биш эш көне эчендҽ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

5.4. Шикаять тиеш карап торырга түбҽндҽге мҽгълүмат: 

1) хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының 

яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең исеме, аларның карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл 

кылмавы) турында шикаять белдерелҽ; 

2) мөрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган 

очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр йҽ мөрҽҗҽгать итүченең - физик затның 

исеме, урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры 

(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мөрҽҗҽгать итүчегҽ җавап бирелергҽ 

тиешле почта адресы (булган очракта) ; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм 

гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр; 

4) мөрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче органның 

яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн 

килешмҽгҽн дҽлиллҽр. 



 

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн шартларны раслый торган 

документларның күчермҽлҽре дҽ кушылырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа 

кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять аңа муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тапшырган кеше тарафыннан 

имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул 

ителҽ: 

11) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка 

чыгару, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн 

опечаткаларны һҽм хаталарны төзҽтү, мөрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында алынмый торган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽге дҽ.; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.  

Мөрҽҗҽгать итүчегҽ ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн көннҽн 

соң килүче көннҽн дҽ соңга калмыйча язма рҽвештҽ һҽм мөрҽҗҽгать итүче телҽге 

буенча шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мотивацияле җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш дип танылган очракта, мөрҽҗҽгать 

итүчегҽ, муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне 

кичекмҽстҽн бетерү максатларында, Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн 

уңайсызлыклар өчен гафу үтенҽлҽр һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүне алу 

максатларында мөрҽҗҽгать итүчегҽ кылырга тиешле алдагы гамҽллҽр турында 

мҽгълүмат күрсҽтелҽ. 

5.9. Шикаять мөрҽҗҽгать итүче җавапта канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш түгел дип 

танылган очракта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе турында 

мҽгълүмат бирелҽ. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта, шикаятьлҽрне карау 

вҽкалҽте бирелгҽн вазыйфаи зат, хезмҽткҽр гамҽлдҽге материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 
 

 



 

№1 кушымта 
 

Җитәкчегә_________________ 
       
(Оешма исеме, мөрҽҗҽгать итүченең ФИО  

       
юридик яки почта адресы 

       
телефон, факс) 

 

Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрларыннан 

тайпылуга, реконструкцияләүгә рөхсәт бирүгә 

ГАРИЗА  
 

Сездҽн капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең чик 

параметрларыннан тайпылуга, реконструкцияләүгә рөхсҽт бирүегезне сорыйм. 
                                                                       (кирҽкмҽгҽнен сызарга) 

Объектның исеме  

Объектның функциональ билгелҽнеше  

Күчемсез милек объектларына хокук төре  

Хокук билгелҽүче документ реквизитлары  

Урнашу урыны (объектның адресы)  

Объектның кадастр номеры  

Җир кишҽрлегенең мҽйданы, кв. м.  

Объектның рөхсҽт ителгҽн төзелеше 

параметрлары 

 

Рөхсҽт ителгҽн объект төзелеше параметрлары 

соратып алына 

 

Объект урнашкан территориаль зона  

Бирелгҽн мҽгълүматларның дөреслеге өчен мөрҽҗҽгать итүче җавап бирҽ. 

Дҽүлҽт(муниципаль) хезмҽт күрсҽтү максатыннан минем шҽхси мҽгълүматларны 

эшкҽртүгҽ риза. 

Гавами тыңлаулар процедурасын үткҽрүгҽ бҽйле чыгымнарны түлҽүне гарантиялим  
             

(Мөрҽҗҽгать итүче юридик зат булса, гариза бирүченең имзасы белҽн раслана, 

имза мөһер белҽн беркетелҽ) 

                                                  
         (вазифа)                                                                (имза)                                                         (ФИО) 

 

«       »                      20      ел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№2  кушымта 
 

Башкарма Комитет Җитҽкчесенҽ 

     

(Оешма исеме, мөрҽҗҽгать итүченең 

ФИО  

      

юридик яки почта адресы 

      

телефон, факс) 

 

 

Техник хаталарны төзҽтү турында гариза 

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________ 

(хезмҽт атамасы) 

Язылган:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дөрес мҽгълүмат:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

____ 

Техник хатаны төзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм. 

Түбҽндҽге документларны теркҽп барам: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны төзҽтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 

ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибҽрү юлы белҽн:_______; 

кҽгазьдҽ расланган күчермҽ рҽвешендҽ почта аша җибҽрелгҽн адрес 

буенча:________________________________________________________________. 

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

аныклау (яңарту, үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), шҽхси 

мҽгълүматларны иминлҽштерү, блоклау, юк итү, шулай ук муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү өчен кирҽкле башка 

гамҽллҽр), шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче орган тарафыннан карарлар кабул итүне дҽ кертеп, ризалашам. 

Чыннан шуны раслыйм: шҽхесемҽ һҽм мин тҽкъдим иткҽн затка карата 

гаризага кертелгҽн мҽгълүматлар дөрес. Гаризага кушып бирелгҽн документлар 

(документлар күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 

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

дөрес белешмҽлҽр бар. 

Миңа күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча 

сорашып белешүдҽ катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 

 

______________    _________________ ( 

________________) 

 (дата)      (имза)              (Ф.И.О.) 

 

 

 



 

Кушымта (белешмҽ өчен)  
  

 
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә 

тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 

Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шәһәре Башкарма комитеты  

 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе (885592)  

7-25-85 

adm-aznakay@mail.ru 

Бүлек белгече (885592) 

7-15-50 

adm-aznakay@mail.ru 
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