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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      07.11.2019                                                                         № 977 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының «муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ 

регламентларын раслау турында " 2014 

елның 24 июнендәге 424 номерлы карары 

белән расланган муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ 

регламентларына үзгәрешләр кертү 

хакында» 

 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыруның административ 

регламентларын һәм дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын 

эшләү һәм раслау турында»   2011 елның 16 маендагы 373 номерлы карары 

нигезендә», Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 2 ноябрь, 

880 нче  «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары 

тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү 

һәм раслау тәртибен раслау турында һәм аерым карарларына үзгәрешләр кертү 

хакында»гы карары нигезендә  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү” ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) өчен социаль түләү 

алу хокукы турында таныклык бирү һәм исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына кертергә, 



Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең 

Административ регламентына,  

торак урыннарына мохтаҗ гражданнарның аерым категорияләрен исәпкә кую 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына,  

Чернобыль АЭС һәлакәте, «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария 

аркасында радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнарга һәм аларга 

тиңләштерелгән затларга исәпкә кую һәм Дәүләт торак сертификатын бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына,  

торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә кую һәм мәҗбүри 

күченүчеләргә торак сатып алу өчен субсидияләр бирү буенча Дәүләт торак 

сертификатын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына , 

торак бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү 

(килештермәү) турында Карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына, 

муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенә 

тапшырганда документларны рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына , 

гражданинга социаль наем шартнамәсе буенча муниципаль торак фондының 

торак урыны бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына , 

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

тарту) турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында, 

төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына, 

объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына, 

территорияләрнең кадастр планында җир кишәрлеге яки җир 

кишәрлекләренең урнашу схемасын раслау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына , 

җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына , 

җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына, 

реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

 



җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына,  

инженерлык челтәрләренең һәм коммуникацияләрнең трассалары схемасын 

килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә, шәхси 

эшмәкәрләргә, физик затларга - товар, эш, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә 

субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына , 

ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына  

агач һәм куаклар кисүгә, кронировкалауга яки утыртуга рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль берәмлек чикләрендә җирле әһәмияттәге юллар буенча 

тулысынча яисә өлешчә үтә торган маршрутлар буенча авыр йөкләр, зур габаритлы 

йөкләр ташуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына , 

җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль 

юлларының торышы турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына  

муниципаль мөлкәтне муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна 

предприятиеләренә оператив идарә хокукында һәм муниципаль унитар 

предприятиеләргә хуҗалык алып бару хокукында рәсмиләштерү (беркетү) буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлеген даими (сроксыз) файдалануга бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлеген милеккә бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлеген түләүсез файдалануга бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлеген сату буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлеген сатуларны үткәрмичә арендага бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлеген җир кишәрлегендә урнашкан биналар, 

корылмалар милекчеләренә милеккә яки арендага бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында арендага бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 



аукцион формасында үткәрелә торган сатуларда җир кишәрлеген сату юлы 

белән муниципаль милектәге җир кишәрлеге бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына, 

дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир 

кишәрлекләрен шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында 

килешү төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең Административ 

регламентына, 

муниципаль милектәге җирләрдән яки җир кишәрлегеннән файдалануга 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

          крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

милектәге җир кишәрлеге гражданнарга һәм крестьян (фермер) хуҗалыкларына 

милеккә (арендага) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына , 

торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен муниципаль 

милектәге җир кишәрлеге бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык алып бару 

өчен милеккә (арендага) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга дача хуҗалыгын алып 

бару өчен милеккә (арендага) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына, 

шәхси яки муниципаль милектәге җир кишәрлеген авыл хуҗалыгы 

билгеләнешендәге җирләр составыннан (авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге 

җирләрдән тыш) башка категориягә күчерү турында Административ регламентына, 

җир кишәрлеген сатып алу турында Карар кабул итү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль мөлкәт реестрыннан өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына, 

җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә үзгәрешләр кертү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль преференцияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына, 

ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган 

индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләрне 

башкаруны раслаучы документ бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына, 

җир кишәрлекләрен милеккә бирү хокукына ия булган затларны исәпкә кую 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентына, 



муниципаль казнаны тәшкил иткән мөлкәтне арендага бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү турында 

килешү төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына  

элек хосусыйлаштырылган торак урыннарны муниципаль милеккә кабул итү 

буенчам униципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

муниципаль мөлкәт реестрына керүче муниципаль мөлкәтне арендага бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

җир кишәрлегеннән шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү 

турында Карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына  

җирлекнең генераль планыннан өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына, 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль мөлкәтне биләмәгә һәм 

(яки) файдалануга тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына  

муниципаль торак фондта гражданнарга хезмәт торагы наймы шартнамәләре 

буенча торак урыннары бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына  

муниципаль берәмлек мөлкәтен сатуларны үткәрмичә генә түләүсез 

файдалануга тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына, 

мондый шартнамәне төзү хокукына сатулар нәтиҗәләре буенча муниципаль 

мөлкәттән түләүсез файдалану шартнамәсен төзү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына , 

шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында булган 

мәгълүматларны бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына  

муниципаль милектәге җир кишәрлеге гражданнарга шәхси торак төзелеше 

өчен милеккә (арендага) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына  

муниципаль милекне гамәлдәге аренда шартнамәсен өзү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын 

раслау турында» 2014 елның 24 июнендәге 424 номерлы карары белән расланган 

Муниципаль милектәге өске су объектын яки аның бер өлешен файдалануга бирү 

турында Карар бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына түбәндәге үзгәрешләр кертелде: 



1) 5 нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлеше нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, оешмалар карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү тәртибе, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә, шулай ук 

аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләренә 

карата судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәт алучылар Башкарма комитетка яки муниципаль 

берәмлек советына муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет 

хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять 

бирергә хокуклы. 

Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә. 

Күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаятьләр күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы 

норматив хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. 

Оешма хезмәткәрләренең «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә тапшырыла. 

Шикаять язма рәвештә кәгазьдә, электрон формада бирелә. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән мөрәҗәгать итә ала, шул исәптән түбәндәге 

очракларда: 

1) «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»  2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында 

күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамәне теркәү срогын 

бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, 

аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

очракта, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 

өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин»; 



3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районының норматив хокукый 

актларында каралмаган документларны яисә мәгълүматны тапшыру яисә гамәлгә 

ашыру йә гамәлләрне башкару таләбе; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясенең, Татарстан 

Республикасының, Кама Тамагы муниципаль районының норматив хокукый 

актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

баш тарту нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр 

күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерелә торган очракта, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында " 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин»; 

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган түләүне таләп итү.; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, күп функцияле үзәкнең вазыйфаи 

затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның «дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 1.1 өлешендә каралган 

баш тартуы яисә аларның хезмәткәрләренең Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсендә бирелгән документларда бирелгән опечаткаларны һәм хаталарны 

төзәтү яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозуы. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле 

үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә 

торган очракта, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 

1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин»; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу;; 

9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 



законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

туктатып тору нигезләре каралмаган булса, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле 

үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) 

шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять белдерелә торган очракта, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин»; 

10) муниципаль хезмәт күрсәтүне оештыру турында «2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 

пунктында каралган очраклардан тыш, мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтүдән баш тартканда (аларның булмавы һәм (яисә) дөреслеге 

күрсәтелмәгән документлардан яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, 

таләпләр. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять 

бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять белдерелә торган очракта, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында»2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнә. 

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаятьне муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи 

заты, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе, «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре, Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтыннан 

файдаланып, почта аша, күпфункцияле үзәк аша җибәрергә мөмкин. http://kamskoye-

ustye.tatarstan.ru/ , http://www.gosuslugi.ru/), Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (<url>) http://uslugi.tatar.ru/), шулай ук 

кабул ителергә мөмкин каршындагы шәхси кабул итү мөрәҗәгать итүченең. 

Күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле 

үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталыннан (функцияләрдән) файдаланып почта аша җибәрелә ала (<url>). 

http://www.gosuslugi.ru/,http://uslugi.tatar.ru/), шулай ук мөрәҗәгать итүчене кабул 

итү шәхси кабул итү вакытында; 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 



«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, әлеге оешмаларның рәсми 

сайтларыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең бердәм порталыннан 

(функцияләрдән) файдаланып почта аша җибәрелә ала (<url>). 

http://www.gosuslugi.ru/ ,http://uslugi.tatar.ru/), шулай ук гариза бирүчене, шәхси 

кабул итү вакытында, кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә 

куючыга кергән шикаять «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмада яисә югарыдагы орган (булган 

очракта) теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә 

муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күп функцияле үзәк, Оешма, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан кире кагылган очракта, , «Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-

ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 

документларны кабул итү йә мөрәҗәгать итүчедән җибәрелгән опечаткаларны һәм 

хаталарны төзәтүдә яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуга шикаять 

бирелгән очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять карап торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, йә муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи заты, күп функцияле үзәк, аның җитәкчесе һәм (яки) 

хезмәткәре, оешмалар исеме, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган, аларның җитәкчеләре һәм (яисә) 

хезмәткәрләре, аларның җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре, карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар һәм 

гамәлләргә (гамәл кылмавына) шикаять бирелә.; 

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

очракта), яшәү урыны турында белешмәләр йә мөрәҗәгать итүченең - физик затның 

исеме, урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә телефоны номеры 

(номеры), электрон почта адресы (адресы) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап бирелергә 

тиешле почта адресы (булган очракта) ; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи заты, йә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, оешмалар турында «дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган белешмәләр, аларның 

хезмәткәрләре, шикаять белдерелә торган карарлар һәм гамәлләр турында 

белешмәләр; 



4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның, «дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган карары һәм гамәлләре 

(гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче гариза бирүченең 

дәлилләрен раслаучы документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре 

тапшырылырга мөмкин.  

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән шартларны раслый торган 

документларның күчермәләре дә кушылырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа 

кушып бирелә торган документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аңа муниципаль хезмәт күрсәтүне тапшырган кеше тарафыннан 

имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 

чыгару, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 

җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмый торган акчаларны 

кире кайтару рәвешендә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. 

Мөрәҗәгать итүчегә әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән 

соң килүче көннән дә соңга калмыйча язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүче теләге 

буенча шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивацияле җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә җавапта муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә 

оешма тарафыннан «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләр турында мәгълүмат, муниципаль 

хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 

максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм алга 

таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә., мөрәҗәгать итүчегә дәүләт яисә 

муниципаль хезмәт алу максатларында кылырга тиеш булган документларны 

тапшырырга кирәк. 

5.9. Шикаять мөрәҗәгать 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. 



5.10. 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.»; 

2) түбәндәге эчтәлекле 6 бүлек өстәргә: 

 «6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләрендә административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре  

6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны 

кабул итү һәм теркәү;; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән 

комплекслы ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 

Формалаштыру һәм җибәрү;; 

4) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификацияле санлы имзасының чынлыгын тикшерү; 

5) документлар белән Башкарма комитетка гариза җибәрү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр 

итү 

Гариза бирүче КФҮкә шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша 

муниципаль хезмәт алу тәртибе турында консультацияләр алу өчен мөрәҗәгать 

итәргә хокуклы.  

КФҮ белгече гариза бирүчегә хәбәр итә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу 

өчен тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка сораулар 

буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче КФҮ сайтыннан ирекле файдалану юлы белән муниципаль 

хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/ 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителә торган документларның составы, 

формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең башка мәсьәләләре буенча мәгълүмат. 

6.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 

5.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат аша яки электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү турында язмача гариза бирә һәм әлеге регламентның 2.5 

пункты нигезендә КФҮләрдә ерактан торып урнашкан эш урыны турында 

документлар тапшыра.  



Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон формада Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә. Электрон 

формада алынган гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

5.3.2. КФҮ белгече, гаризалар кабул итә торган, КФҮ эше Регламентында 

каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар КФҮ эше Регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру 

5.4.1. КФҮ белгече КФҮ эше регламенты нигезендә: 

мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификация санлы имзасының чынбарлыкны 

тикшерә; 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән 

комплекслы ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара запросларны 

формалаштыра һәм җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар КФҮ эше Регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән запрослары. 

6.4.2. КФҮ белгече запросларга җаваплар алгач, документлар пакетын 

формалаштыра һәм аны, регламентта билгеләнгән тәртиптә, Башкарма комитетка 

җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар КФҮ эше Регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән документлар. 

6.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү 

6.5.1. КФҮ белгече муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенә килгәндә 

Башкарма комитеттан билгеләнгән тәртиптә терки. мөрәҗәгать итүчегә (аның 

вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар Башкарма комитеттан 

документлар кергән көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

6.5.2. КФҮ белгече гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен 

бирә 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар, мөрәҗәгать итүче килеп 

җиткән көнне, чират тәртибендә, КФҮ эше Регламентында билгеләнгән срокларда 

гамәлгә ашырыла. 



Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәтнең бирелгән нәтиҗәсе.»; 

3) кушымтаны (белешмә) үз көчен югалткан дип танырга. 

2. Төзелеп бетмәгән төзелеш объектыннан файдалануга рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына кертергә, 

күпфатирлы торак йортның беренче катында урнашкан фатирда балкон 

(лоджия) төзелешен килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында, 

җирле (муниципаль) әһәмияттәге мәдәни мирас объектына милекчеләр һәм 

файдаланучыларның Саклык бурычын рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында, 

җир кишәрлегеннән даими (сроксыз) файдалану хокукын яки җир 

кишәрлегеннән гомерлек мирас итеп биләү хокукын туктату турында Карар кабул 

итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына 

үзгәрешләр кертү хакында, 

муниципаль милек булып торган җир кишәрлекләрендә клад Эзләүгә рөхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына 

үзгәрешләр кертү турында, 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына торак 

шартларын социаль түләүләрне файдаланып яхшыртырга һәм авыл җирлегендә 

торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү турында таныклык бирергә теләк 

белдергән гражданнар исемлегенә кертү буенча Административ регламент, 

гражданнарның коммерциячел булмаган бакчачылык, яшелчәчелек, дача 

берләшмәсе әгъзасы булган гражданга җир кишәрлеген түләүсез бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү 

турында, 

объектны урнаштыру урынын алдан килештерү турында Карар кабул итү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр 

кертү хакында, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең Административ регламентларын 

раслау турында» 2014 елның 24 июнендәге 424 номерлы карары белән расланган 

Гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек, дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләренең гомуми файдаланудагы милкенә караган җир кишәрлеге бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге 

үзгәрешләр кертелде: 

1) 5нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлеше нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль 



хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, оешмалар карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү тәртибе, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә, шулай ук 

аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләренә 

карата судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәт алучылар Башкарма комитетка яки муниципаль 

берәмлек советына муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет 

хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять 

бирергә хокуклы. 

Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә. 

Күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаятьләр күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы 

норматив хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. 

Оешма хезмәткәрләренең «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә тапшырыла. 

Шикаять язма рәвештә кәгазьдә, электрон формада бирелә. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән мөрәҗәгать итә ала, шул исәптән түбәндәге 

очракларда: 

1) «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында 

күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамәне теркәү срогын 

бозу»; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, 

аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

очракта, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 

өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин»; 

3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районының норматив хокукый 

актларында каралмаган документларны яисә мәгълүматны тапшыру яисә гамәлгә 

ашыру йә гамәлләрне башкару таләпе; 



4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясенең, Татарстан 

Республикасының, Кама Тамагы муниципаль районының норматив хокукый 

актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

баш тарту нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр 

күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерелә торган очракта, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин»; 

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган түләүне таләп итү.; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, күп функцияле үзәкнең вазыйфаи 

затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның «дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 1.1 өлешендә каралган 

баш тартуы яисә аларның хезмәткәрләренең Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсендә бирелгән документларда бирелгән опечаткаларны һәм хаталарны 

төзәтү яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозуы. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле 

үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә 

торган очракта, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 

1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин»; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу;; 

9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

туктатып тору нигезләре каралмаган булса, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүне 

туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле 

үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) 



шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять белдерелә торган очракта, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин»; 

10) муниципаль хезмәт күрсәтүне оештыру турында «2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 

пунктында каралган очраклардан тыш, мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтүдән баш тартканда (аларның булмавы һәм (яисә) дөреслеге 

күрсәтелмәгән документлардан яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, 

таләпләр. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять 

бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять белдерелә торган очракта, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында»2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнә. 

5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаятьне муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи 

заты, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе, «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре, Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтыннан 

файдаланып, почта аша, күпфункцияле үзәк аша җибәрергә мөмкин. http://kamskoye-

ustye.tatarstan.ru/ , http://www.gosuslugi.ru/), Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (<url>) http://uslugi.tatar.ru/), шулай ук 

кабул ителергә мөмкин каршындагы шәхси кабул итү мөрәҗәгать итүченең. 

Күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле 

үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталыннан (функцияләрдән) файдаланып почта аша җибәрелә ала (<url>). 

http://www.gosuslugi.ru/,  //uslugi.tatar.ru/), шулай ук кабул ителергә мөмкин 

каршындагы шәхси кабул итү мөрәҗәгать итүченең. 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, әлеге оешмаларның рәсми 

сайтларыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең бердәм порталыннан 

(функцияләрдән) файдаланып почта аша җибәрелә ала (<url>). 

http://www.gosuslugi.ru/


http://www.gosuslugi.ru/ , http://uslugi.tatar.ru/), шулай ук гариза бирүченең шәхси 

кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә 

куючыга кергән шикаять «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмада яисә югарыдагы орган (булган 

очракта) теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә 

муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күп функцияле үзәк, Оешма, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан кире кагылган очракта, , «Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-

ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 

документларны кабул итү йә мөрәҗәгать итүчедән җибәрелгән опечаткаларны һәм 

хаталарны төзәтүдә яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуга шикаять 

бирелгән очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять карап торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, йә муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи заты, күп функцияле үзәк, аның җитәкчесе һәм (яки) 

хезмәткәре, оешмалар исеме, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган, аларның җитәкчеләре һәм (яисә) 

хезмәткәрләре, аларның җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре, карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар һәм 

гамәлләргә (гамәл кылмавына) шикаять бирелә.; 

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

очракта), яшәү урыны турында белешмәләр йә мөрәҗәгать итүченең - физик затның 

исеме, урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә телефоны номеры 

(номеры), электрон почта адресы (адресы) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап бирелергә 

тиешле почта адресы (булган очракта) ; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи заты, йә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, оешмалар турында «дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган белешмәләр, аларның 

хезмәткәрләре, шикаять белдерелә торган карарлар һәм гамәлләр турында 

белешмәләр; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның, «дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 



Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган карары һәм гамәлләре 

(гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче гариза бирүченең 

дәлилләрен раслаучы документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре 

тапшырылырга мөмкин. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән шартларны раслый торган 

документларның күчермәләре дә кушылырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа 

кушып бирелә торган документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аңа муниципаль хезмәт күрсәтүне тапшырган кеше тарафыннан 

имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 

чыгару, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 

җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмый торган акчаларны 

кире кайтару рәвешендә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. 

Мөрәҗәгать итүчегә әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән 

соң килүче көннән дә соңга калмыйча язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүче теләге 

буенча шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивацияле җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә җавапта муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә 

оешма тарафыннан «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләр турында мәгълүмат, муниципаль 

хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 

максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм алга 

таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә., мөрәҗәгать итүчегә дәүләт яисә 

муниципаль хезмәт алу максатларында кылырга тиеш булган документларны 

тапшырырга кирәк. 

5.9. Шикаять мөрәҗәгать 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. 

5.10. 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.»; 



2) кушымтаны (белешмә) үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.  

 

              Җитәкче                                                                                        Р.М. Загидуллин 


