
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

 И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТРАНСПОРТ ҺҼМ ЮЛ 

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ 

 

БОЕРЫК ПРИКАЗ 

от  31 октября 2019 года № 548 

 
Казан ш. 

 

 

Региональ яки муниципальара ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлларын, шулай ук ике һҽм 

аннан күбрҽк муниципаль берҽмлек 

(муниципаль районнар, шҽһҽр округлары) 

территориялҽрендҽ тҿзелгҽн яисҽ үзгҽртеп 

корылган шҽхси автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү буенча 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү Административ 

регламенты раслау турында 

 
  

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55 статьясы нигезендҽ, 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимияте башкарма органнары тарафыннан дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең 

административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибен раслау турында һҽм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгҽрешлҽр 

кертү турында» 2010 елның 2 ноябрендҽге 880 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары талҽплҽре нигезендҽ һҽм «Татарстан Республикасы 

Транспорт һҽм юл хуҗалыгы министрлыгы мҽсьҽлҽлҽре» 2005 елның 6 июлендҽге 

317 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендҽ 

боерык бирҽм: 

 

1. Кушымта итеп бирелгҽн Татарстан Республикасы Транспорт һҽм юл 

хуҗалыгы министрлыгының Региональ яки муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларын, шулай ук ике һҽм аннан күбрҽк муниципаль берҽмлек (муниципаль 

районнар, шҽһҽр округлары) территориялҽрендҽ тҿзелгҽн яисҽ үзгҽртеп корылган 

шҽхси автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү буенча дҽүлҽт 

хезмҽте күрсҽтү Административ регламентын расларга. 

2. Автомобиль юллары бүлеге башлыгы О.А. Казенновка ҽлеге боерыкны 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына һҽм законда билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры» 

дҽүлҽт мҽгълүмат системасын алып бару буенча вҽкалҽтле органга җибҽрүне тҽэмин 

итҽргҽ. 
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3. Мҽгълүматлаштыру һҽм мҽгълүмат секторына Административ регламентны 

Татарстан Республикасы Транспорт һҽм юл хуҗалыгы министрлыгының рҽсми 

сайтында урнаштыруны тҽэмин итҽргҽ. 

4. Ҽлеге боерык рҽсми басылып чыккан кҿненнҽн үз кҿченҽ керҽ. 

5. Ҽлеге Боерыкның үтҽлешен тикшереп торуны министр урынбасары А.В. 

Чукинга йҿклҽргҽ. 

 

 

 

Министр           Л.Р. Сафин 
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Татарстан Республикасы 

Транспорт һҽм юл хуҗалыгы 

министрлыгының 2019 елның 31 

октябрендҽге 548 номерлы 

боерыгы белҽн расланган 

 

 

Татарстан Республикасы Транспорт һҽм юл хуҗалыгы министрлыгының Региональ 

яки муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын, шулай ук ике һҽм аннан 

күбрҽк муниципаль берҽмлек (муниципаль районнар, шҽһҽр округлары) 

территориялҽрендҽ тҿзелгҽн яисҽ үзгҽртеп корылган шҽхси автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү буенча дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү 

Административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 

1.1. Ҽлеге Административ регламент региональ яисҽ муниципальара 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын, шулай ук ике һҽм аннан да күбрҽк муниципаль 

берҽмлек (муниципаль районнар, шҽһҽр округлары) территориялҽрендҽ тҿзелҽ яисҽ 

үзгҽртеп корыла торган шҽхси автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт 

бирү буенча дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен (алга таба – 

Регламент) билгели.  

1.2. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүчелҽр: юридик һҽм физик затлар, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽр, шулай ук аларның законлы вҽкиллҽре (алга таба – мҿрҽҗҽгать итүче 

яки тҿзүче). 

1.3. Дҽүлҽт хезмҽте Татарстан Республикасы Транспорт һҽм юл хуҗалыгы 

министрлыгы (алга таба - Министрлык) тарафыннан күрсҽтелҽ. 

1.3.1. Министрлыкның урнашу урыны: Казан шҽһҽре, Н.Ершов ур., 31а. 

Министрлыкның эш графигы: һҽр кҿн, шимбҽ һҽм якшҽмбедҽн кала, дүшҽмбе - 

пҽнҗешҽмбе 8.30-17.30, җомга 8.30-16.15, тҿшке аш 12.00-12.45. 

"Очкын" тукталышына кадҽр җҽмҽгать транспортында йҿрү: 

- автобуслар № 1, 10, 18, 25, 35, 55, 63;  

- троллейбуслар № 2, 7; 

- 4 нче трамвай. 

Бинага  рҿхсҽтнамҽ яки шҽхесне раслый торган документны күрсҽтеп керергҽ 

кирҽк. 

1.3.2. Министрлыкның автомобиль юллары бүлегенең белешмҽ телефоннары 

(алга таба-бүлек): 291-90-90, 291-90-92, 291-90-95. 

1.3.3. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Министрлыкның 

рҽсми сайты адресы (алга таба - "Интернет" челтҽре»): 

http://www.mindortrans.tatarstan.ru. 

Министрлыкның электрон почта адресы: mindortrans@tatar.ru. 

1.3.4. Дҽүлҽт хезмҽте турында, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һҽм эш 

графигы турында мҽгълүмат алынырга мҿмкин: 

1) мҿрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен Министрлык биналарында урнашкан 
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дҽүлҽт хезмҽте турында визуаль һҽм текст мҽгълүматын үз эченҽ алган мҽгълүмати 

стендлар ярдҽмендҽ. 

Татарстан Республикасының дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат пунктларда 

(пунктчаларда) булган дҽүлҽт хезмҽте турында белешмҽлҽрне үз эченҽ ала) 1.1, 

1.3.1, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламентның; 

2) «Интернет» челтҽре аша Министрлыкның рҽсми сайтында (http://www. 

mindortrans.tatarstan.ru); 

3) министрлыкка телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ (шҽхсҽн яисҽ телефон буенча); 

4) министрлыкка язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) 

мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ); 

5) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенҽ (алга 

таба - КФҮ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ. 

1.3.5. Министрлыкның рҽсми сайтында, «Татарстан Республикасының дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры» дҽүлҽт мҽгълүмат системасында һҽм Татарстан 

Республикасының дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында урнашкан урыны, 

белешмҽ телефоннары, эш графигы, шулай ук электрон почта адресы турында 

мҽгълүмат бүлек белгече тарафыннан урнаштырыла. 

1.4. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Конституциясе; 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга таба – РФ ШрК) (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16 ст., кертелгҽн үзгҽрешлҽрне 

исҽпкҽ алып); 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы 

Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2010, № 31, 4179 ст.); 

Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре һҽм башкарма хакимиятнең федераль 

органнары, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе 

субъектлары дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары арасында үзара 

хезмҽттҽшлек турында» 2011 елның 27 сентябрендҽге 797 номерлы карары (алга 

таба - 797 номерлы карар) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2011, № 40, 

5559 ст.); 

Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 

2015 елның 19 февралендҽге 117/пр номерлы боерыгы (алга таба – 117/пр номерлы 

боерык) (хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы) (www.pravo.gov.ru), 13 

апрель, бастырып чыгару номеры: 0001504130006); 

Татарстан Республикасы Конституциясе; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Транспорт һҽм юл хуҗалыгы министрлыгы мҽсьҽлҽлҽре» 2005 ел, 6 июль, 317 нче 

карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Транспорт һҽм юл хуҗалыгы 

министрлыгы турындагы нигезлҽмҽ (алга таба - Министрлык турында нигезлҽмҽ) 

(«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һҽм боерыклары, 

республика башкарма хакимият органнары норматив актлары җыентыгы» журналы, 

2005, 28, 0646 ст. кертелгҽн үзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып); 

consultantplus://offline/ref=E12F16EE4577D8A2AC40B7D3C825C68FF35F86834041A6B7650A2CS4NFK
consultantplus://offline/ref=E12F16EE4577D8A2AC40A9DEDE499B84F25CDF8B4A1EFDE269007917919FE272SDNFK
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«Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте башкарма органнары тарафыннан 

дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау 

тҽртибен раслау һҽм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 

карарларына үзгҽрешлҽр кертү турында» 2010 елның 2 ноябрендҽге 880 номерлы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Карары («Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарлары һҽм боерыклары, республика башкарма 

хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы» журналы, 2010, № 46, 2144 ст., 

кертелгҽн үзгҽрешлҽрне исҽпкҽ алып) (алга таба – Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 880 номерлы карары) белҽн расланган. 

1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең ерактан 

торып эш урыны – Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр 

округының) шҽһҽр яисҽ авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең территориаль аерымланган структур 

бүлекчҽсе (офисы) Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең “Дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен 

раслау турында” 22.12.2012 ел, №1376 карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру 

Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы муниципаль 

районының (шҽһҽр округының)»;  

техник хата - дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документка (дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсенҽ) кертелгҽн белешмҽлҽргҽ (белешмҽлҽргҽ) 

туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, опечатка, грамматик яки арифметик хата). 

Ҽлеге Регламентта дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза) 

астында дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 2 статьясындагы 1 п.). Гаризаның тҽкъдим ителгҽн формасы 

ҽлеге Регламентның 1 нче кушымтасында китерелгҽн. 

 

 

consultantplus://offline/ref=2DEB8A97F16199C24157A7979AB12BA701552AF97C9B3CFC333F5608A5309364344DE72EBCEA5107149B0D178A23487C4464584ECB983E1AF159834AB0b3L
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2. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү стандарты 
 

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү 

стандартына 

 талҽпнең исеме 

 

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 

Норматив  

хезмҽт күрсҽтүне яисҽ 

 талҽпне билгели 

 торган хокукый акт 

2.1. Дҽүлҽт хезмҽтенең исеме 

              

Региональ яки муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын, шулай ук 

ике һҽм аннан да күбрҽк муниципаль берҽмлек (муниципаль районнар, шҽһҽр 

округлары) территориялҽрендҽ тҿзелгҽн яисҽ үзгҽртеп корылган шҽхси 

автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү (алга таба-

автомобиль юлларын файдалануга тапшыру рҿхсҽте). 

РФ ШрК 55 ст., 

Министрлык турында 

нигезлҽмҽлҽр 

2.2. Башкарма хакимият органы 

исеме  

Татарстан Республикасы Транспорт һҽм юл хуҗалыгы министрлыгы Министрлык турында 

нигезлҽмҽлҽр 

2.3. Бирү нҽтиҗҽсенең 

тасвирламасы  

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү 

Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт. 

Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту 

турында хҽбҽрнамҽ 

 

РФ ШрК 55 ст.  

2.4. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү срогы, 

шул исҽптҽн дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтүдҽ катнашучы оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итү кирҽклеген исҽпкҽ 

алып, туктатып тору мҿмкинлеге 

Россия Федерациясе законнарында 

каралган очракта, дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтүнең (җибҽрүнең) вакыты, 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсе 

булган документларны бирү 

(җибҽрү) вакыты  

1. Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турындагы 

гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш кҿненнҽн дҽ артмый. 

2. Мҿрҽҗҽгать итүче мҿрҽҗҽгатендҽ автомобиль юлларын файдалануга 

тапшыруга рҿхсҽт бирү турында гариза (автомобиль юлларын файдалануга 

тапшыруга рҿхсҽт бирү турында) һҽм министрлыкка кушып бирелҽ торган 

документларны министрлык һҽм КФҮ арасында үзара хезмҽттҽшлек турында 

килешүдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда тапшыру тҽэмин ителҽ. 

Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү яки бирүдҽн баш 

тарту процедурасын гамҽлгҽ ашыру вакытында КФҮтҽ гариза булу вакыты һҽм 

министрлыктан КФҮгҽ дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен тапшыру вакыты кертелми. 

Гариза бирүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен бирү гариза бирүче килгҽн 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган. 

 

РФ ШрК 55 ст. 
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2.5. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле дҽүлҽт 

хезмҽтен күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбүри булган норматив хокукый 

актлар нигезендҽ аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн электрон 

формада да, аларны тапшыру 

тҽртибе, дҽүлҽт хезмҽтен һҽм 

хезмҽтлҽрне күрсҽтү ҿчен кирҽкле 

һҽм мҽҗбүри булган норматив 

хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы исемлеге 

Гариза ҽлеге Регламентның 1 нче кушымтасында китерелгҽн үрнҽк буенча 

тҿзелҽ. 

Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турындагы 

гаризага кушымта итеп бирелҽ: 

1) җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар, шул исҽптҽн 

сервитут билгелҽү турында килешү, Ачык сервитут билгелҽү турында карар; 

2) территорияне планлаштыру проекты һҽм территорияне межалау проекты; 

3) тҿзелешкҽ рҿхсҽт; 

4) автомобиль юлын кабул итү акты (тҿзелеш подряды килешүе нигезендҽ 

тҿзелешне, үзгҽртеп коруны гамҽлгҽ ашырган очракта); 

5) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган автомобиль юлы параметрларының Проект 

документларына туры килүен һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат (тҿзүне 

башкаручы зат һҽм тҿзүче яисҽ техник заказчы тарафыннан тҿзелешне, 

үзгҽртеп коруны тҿзелеш подряды шартнамҽсе нигезендҽ башкарган очракта, 

шулай ук тҿзелеш контролен гамҽлгҽ ашыручы зат тарафыннан тҿзелгҽн, 

үзгҽртеп корылган проект документларының параметрларына туры килүен 

раслый торган акт.); 

6) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган автомобиль юлының проект документлары 

талҽплҽренҽ туры килүе турында Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге органы 

бҽялҽмҽсе (РФ ШрК 49 статьясындагы 38 һҽм 39 ҿлешлҽре нигезендҽ кертелгҽн 

үзгҽрешлҽр исҽпкҽ алынган проект документациясен да кертеп)); 

7) «күчемсез милекне дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турында " 2015 елның 13 

июлендҽге 218-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн автомобиль 

юлының техник планы.»; 

Юлларны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле документлар 

бер нҿсхҽдҽ (оригинал яки күчермҽ) яки ике нҿсхҽдҽ тапшырыла, аларның 

берсе Россия Федерациясе законнары нигезендҽ расланган тҿп нҿсхҽдҽ, икенче 

күчермҽсе булырга тиеш. Документлар ике нҿсхҽдҽ бирелгҽн очракта Тҿп 

нҿсхҽ гариза бирүчегҽ кире кайта. 

    Дҽүлҽт хезмҽте алу ҿчен гариза бланкын мҿрҽҗҽгать итүче министрлыкка 

шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ ала ала. Бланкның электрон формасы 

министрлыкның рҽсми сайтында урнаштырылган. 

    Гариза һҽм аның белҽн бергҽ тапшырыла торган документлар гариза 

бирүче тарафыннан, түбҽндҽге ысулларның берсен сайлап, кҽгазьдҽ 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

  РФ ШрК 55 ст. 
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    шҽхсҽн (гариза бирүче исеменнҽн, ышаныч кҽгазе нигезендҽ эш итүче 

зат); 

   почта аша җибҽреп. 

 Гариза һҽм документлар шулай ук гариза бирүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн 

квалификацияле электрон имза белҽн кул куелган электрон документ 

рҽвешендҽ, гомуми керүнең мҽгълүмати-телекоммуникацион челтҽрлҽре, шул 

исҽптҽн «Интернет " мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре аша да 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин» 

   

2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган һҽм 

мҿрҽҗҽгать итүче аларны 

тапшырырга хокуклы, шулай ук 

аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны тапшыру 

тҽртибе; дҽүлҽт органы, җирле 

үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге 

документлар карамагында булган 

оешма норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле документларның 

тулы исемлеге 

Ҽлеге регламентның 2.5 пунктының 1, 3, 6 пунктчаларында күрсҽтелгҽн 

документлар (аларның күчермҽлҽре яки белешмҽлҽре), ҽгҽр тҿзүче күрсҽтелгҽн 

документларны мҿстҽкыйль тапшырмаган булса, Министрлык тарафыннан 

дҽүлҽт органнарында, җирле үзидарҽ органнарында һҽм дҽүлҽт органнарына 

яки җирле үзидарҽ органнарына караган оешмаларда соратып алына. 

Ҽлеге регламентның 2.5 пунктының 1, 4, 5 пунктчасында күрсҽтелгҽн 

документлар, ҽгҽр күрсҽтелгҽн документлар (аларның күчермҽлҽре яисҽ 

белешмҽлҽре) дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары яисҽ 

дҽүлҽт органнары яисҽ җирле үзидарҽ органнары карамагында булмаган 

очракта, мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан мҿстҽкыйль җибҽрелҽ.  

    Мҿрҽҗҽгать итүче ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне үз эченҽ алган 

документларны, шул исҽптҽн мҿмкинлек булганда - электрон формада да 

тапшырырга хокуклы. 

    Гариза бирүченең югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган 

документларны тапшырмавы гариза бирүченең хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 

тартуына нигез булып тормый. 

      Мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары 

һҽм бирү тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Гариза бирүчедҽн талҽп итү тыела:    

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган 

мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда аларны 

тапшыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру каралмаган документларны һҽм мҽгълүматны 

бирү яисҽ гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру; 

документлар һҽм мҽгълүмат бирү, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары нигезендҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче 

РФ ШрК 55 ст. 
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дҽүлҽт органнары, башка дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм 

(яисҽ) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар, № 210-ФЗ Федераль 

законның 7 статьясындагы 6 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн документлардан тыш, 

карарында булган дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽткҽн ҿчен түлҽү кертүне раслаучы 

документлар һҽм мҽгълүматлар тапшыру; 

№ 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында 

каралган очраклардан тыш, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн 

баш тартканда, аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн 

документлар һҽм мҽгълүмат бирү 

 

2.7. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен 

кирҽкле документларны кабул 

итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге  

Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез каралмаган 

  

РФ ШрК 55 ст. 

2.8. Дҽүлҽт хезмҽтлҽрен күрсҽтүне 

туктатып тору яки баш тарту ҿчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге  

Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту 

ҿчен нигез булып тора: 

1) ҽлеге регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларның 

булмавы; 

2) территорияне планлаштыру проектын һҽм территорияне межалау 

проектын тҿзүгҽ рҿхсҽт алу ҿчен билгелҽнгҽн автомобиль юлларын тҿзүгҽ, 

реконструкциялҽүгҽ карата талҽплҽргҽ туры килмҽү;; 

3) автомобиль юлының тҿзелешкҽ рҿхсҽттҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры 

килмҽве;; 

4) тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн автомобиль юлы параметрларының 

Проект документларына туры килмҽве;; 

5) автомобиль юлын файдалануга рҿхсҽт бирелгҽн датага җир 

кишҽрлегеннҽн файдалануга һҽм (яки) Россия Федерациясенең Җир һҽм башка 

законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽүлҽргҽ туры килмҽү; 
 

РФ ШрК 55 ст. 

2.9. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽн ҿчен 

алына торган дҽүлҽт пошлинасын 

яисҽ башка түлҽүне алу тҽртибе, 

күлҽме һҽм нигезлҽре 
 

Дҽүлҽт хезмҽте бушлай бирелҽ  
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2.10 дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган 

хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ 

катнашучы оешмалар тарафыннан 

бирелҽ (бирелҽ) торган документ 

(документлар) турында белешмҽлҽр 
 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽрне күрсҽтү талҽп ителми.  

2.11. Мондый түлҽү күлҽмен 

исҽплҽү методикасы турындагы 

мҽгълүматны да кертеп, дҽүлҽт 

хезмҽтен күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр 

күрсҽткҽн ҿчен түлҽү алу тҽртибе, 

күлҽме һҽм нигезлҽре  

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽрне күрсҽтү талҽп ителми.  

2.12. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү, 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ 

катнашучы оешма тарафыннан 

күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрне, 

мондый хезмҽтлҽрне күрсҽтү 

нҽтиҗҽсен алганда, чиратның 

Максималь кҿтү срогы 
 

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр 

күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратны кҿтү вакытының максималь вакыты 15 

минуттан артмаска тиеш. 

Дҽүлҽт хезмҽтлҽрен алучыларның аерым категориялҽре ҿчен чират 

билгелҽнмҽгҽн. 

 

2.13. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ 

катнашучы оешма тарафыннан 

күрсҽтелҽ торган дҽүлҽт хезмҽте 

һҽм хезмҽте күрсҽтү турында 

мҿрҽҗҽгать итүченең 

гарызнамҽченең гарызнамҽсен 

теркҽү срогы һҽм тҽртибе, шул 

исҽптҽн электрон формада да 
 

Министрлыкка гариза килгҽн кҿнне. 

Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) кҿненнҽн 

соң килүче эш кҿнендҽ теркҽлҽ. 

 

2.14. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтелҽ 

торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында 

соратуларны тутыру урыннарына, 

Кабул итү урыны  түбҽндҽге җиһазлар белҽн җиһазландырылган: 

кондиционер системасы; 

янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү системасы; 

Татарстан Республикасы телекоммуникациялҽренең интеграциялҽнгҽн 
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һҽр дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү, 

мондый хезмҽт күрсҽтү тҽртибе 

турында визуаль, текст һҽм 

мультимедиа мҽгълүмат урнаштыру 

һҽм рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле 

документлар исемлеге белҽн 

мҽгълүмат стендларына, шул 

исҽптҽн инвалидларны социаль 

яклау турында федераль законнар 

һҽм Татарстан Республикасы 

законнары нигезендҽ күрсҽтелгҽн 

объектларның инвалидлар ҿчен 

үтемлелеген тҽэмин итүгҽ карата 

талҽплҽр. 
 

дҽүлҽт системасына тоташтырылган мҽгълүмати киоск. 

   Инвалидларның дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керҽ алуы, 

шул исҽптҽн объектларга керү һҽм алардан чыгу, шулай ук хезмҽт күрсҽтү 

урынына керү максатларында объект буенча мҿстҽкыйль рҽвештҽ хҽрҽкҽт итү 

мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. 

   Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа 

мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн 

инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла. 

2.15. Дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүнең 

һҽркем ҿчен мҿмкин булуы һҽм 

сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул 

исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең 

вазыйфаи затлар белҽн 

хезмҽттҽшлеге саны, дҽүлҽт 

хезмҽтен күрсҽтүнең барышы 

турында мҽгълүмат алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълүмат-коммуникация 

технологиялҽрен кулланып, дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне 

күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ 

(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) дҽүлҽт 

хезмҽтен алу мҿмкинлеге йҽ 

мҿмкинлеге, башкарма хакимият 

органының телҽсҽ кайсы 

Территориаль бүлекчҽсендҽ 

мҿрҽҗҽгать итүчене сайлап алу 

(экстерриториаль принцип), 

Дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре 

булып тора: 

бүлек бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге 

зонасында урнашуы; 

гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итү башкарыла торган белгечлҽр 

саны, шулай ук кирҽкле санда булу; 

мҽгълүмат стендларында, Интернет челтҽрендҽ, Министрлыкның рҽсми 

сайтында дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ысуллары, тҽртибе, сроклары турында тулы 

мҽгълүмат булу; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтелҽ торган урыннар инвалидлар ҿчен уңайлы булу; 

инвалидларга, башка затлар белҽн беррҽттҽн, аларга хезмҽт күрсҽтүгҽ 

комачаулаучы инвалидлар ҿчен бүлмҽлҽрнең үтемлелеген тҽэмин итүгҽ бҽйле 

булмаган башка киртҽлҽрне җиңүдҽ ярдҽм күрсҽтү. 

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана: 

документлар кабул итү һҽм бирү ҿчен чиратлар; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү срокларын бозу; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) шикаятьлҽр; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽренең мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ 

карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр бар. 

 



12 

Федераль законның 15.1 

статьясында каралган дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең 

күпфункцияле үзҽклҽрендҽ) 
 

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында соратып алу биргҽндҽ һҽм дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм 

мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. 

Хезмҽттҽшлек озынлыгы административ регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ 

(Алга таба – КФҮ) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ консультация, документларны 

кабул итү һҽм бирүне КФҮ белгече башкара. 

Экстриториаль принцип буенча һҽм комплекслы соратып алу составында 

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтелми. 

2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн 

экстерриториаль принцип буенча 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү 

үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы 

(дҽүлҽт хезмҽте экстерриториаль 

принцип буенча бирелгҽн очракта) 

һҽм электрон формада дҽүлҽт 

хезмҽте күрсҽтү үзенчҽлеклҽрен 

исҽпкҽ алучы башка талҽплҽр. 

 

Консультация Интернет-кабул итү бүлмҽсе аша бирелергҽ мҿмкин. 

  Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы яки 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша гариза бирү 

мҿмкинлеге тормышка ашырылмаган. 
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3. Административ процедураларның (гамҽллҽрнең) составы, эзлеклелеге һҽм 

башкару сроклары, аларны үтҽү тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн 

административ процедураларны (гамҽллҽрне) электрон формада башкару 

үзенчҽлеклҽре 

 

3.1. Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү буенча дҽүлҽт 

хезмҽте күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 

1) автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү: 

а) мҿрҽҗҽгать итүченең консультациясе; 

б) гаризаларны кабул итү һҽм теркҽү; 

в) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽр Формалаштыру һҽм җибҽрү; 

г) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү; 

д) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү; 

2) техник хаталар тҿзҽтү: 

б) гаризаларны кабул итү һҽм теркҽү; 

в) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү;  

г) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү; 

3.2 . Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү. 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүченең консультациясе 

Мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәтләрен алу тәртибе турында консультацияләр 

алу өчен бүлеккә шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша мөрәҗәгать итәргә 

хокуклы. 

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән дәүләт хезмәте алу өчен 

тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка мәсьәләләр 

буенча консультацияләр бирә. 

Бүлек белгече гариза бирүчегә дәүләт хезмәте алу предметына консультация 

бирә, дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза бланкын бирә һәм кирәк булган 

очракта гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать 

иткән көндә башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һәм рөхсәт алуның башка мәсьәләләре буенча бирелгән консультацияләр. 

3.3. Гаризалар кабул итү һҽм теркҽү.  

3.3.1. Мөрәҗәгать итүче (аның вәкиле) шәхсән кәгазьдә яисә почта аша заказлы 

почта аша, тапшыру турында уведомление белән, әлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсәтелгән документларны бүлеккә җибәрә (җибәрә). 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне башлап җибәрүче гарызнамәнең документларны 

рәсмиләштерү өлешендә ярдәм күрсәтүен таләп итми. 

Гаризаны заказлы почта аша җибҽргҽндҽ гариза бирүче раслаган документлар 

теркҽлҽ. 

Документлар тапшырганда гариза бирүче тарафыннан тапшырыла торган 

документлар исемлеге, шулай ук ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 

тапшырылмый торган документлар исемлеге тҿзелҽ. 

Тапшырылмый торган документлар исемлегендҽ аларны биргҽн органнар, 
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теркҽү номерлары, теркҽлү даталары, аерым очракларда - тиешле запросларны бирү 

ҿчен кирҽк булган белешмҽлҽр күрсҽтелҽ. 

Гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документларны, шҽһҽр тҿзелеше 

эшчҽнлеге турында законнарда һҽм ҽлеге Регламентта куела торган талҽплҽрне үтҽп, 

электрон формада тапшырырга хокуклы. 

Документларны электрон формада тапшырган очракта гариза һҽм аңа кушып 

бирелгҽн документлар гаризага кул куйган затның электрон санлы имзасы белҽн 

расланырга тиеш. 

3.3.2. Бүлек белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы, гаризаны һҽм 

документларны Министрлыкның эш башкару буенча инструкциясендҽ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ терки һҽм Вҽкалҽтле бүлекчҽгҽ карауга җибҽрҽ. 

Электрон формада дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында гариза вҽкалҽтле бүлекчҽгҽ 

электрон почта яки Интернет-кабул итү бүлмҽсе аша җибҽрелҽ. 

3.3.3. Бүлек Белгече: 

гариза һәм документлар кабул итүне гамәлгә ашыра; 

гаризаларны теркәү журналында (электрон рәвештә) әлеге Регламентка (алга 

таба – Журнал) 2 нче кушымта нигезендә терки); 

мөрәҗәгать итүчегә заказлы почта аша, гариза бирү ысулына карап яки 

электрон формада, гариза бирү турында уведомление белән, рөхсәт бирү турында 

гариза һәм аңа кушып бирелә торган документлар турындагы билге куелган 

исемлекнең күчермәсен җибәрә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.4 пунктында 

каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар гариза (мөрәҗәгать итүче) 

килгән көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән гариза һәм документлар;  

3.3.4. Бүлек белгечлҽре тапшырылган документларның комплектлылыгын ҽлеге 

регламентның 2.5 пункты талҽплҽренҽ туры килү-килмҽүне тикшерҽлҽр. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар кергҽн гаризаны теркҽү кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган документларның комплектлылыгын 

билгелҽү. 

3.3.5. Ҽлеге Регламент талҽплҽре нигезендҽ гаризага кушып бирелҽ торган 

документларның тулы исемлеге булмаган очракта, мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан 

автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турында гариза 

җибҽргҽндҽ, Министрлык компетенциясенҽ кермҽгҽн автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турында гариза җибҽргҽндҽ, бүлек белгечлҽре 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хат юллый яисҽ, Министрлыкның вҽкалҽтле вазыйфаи заты 

имзасын куйдырудан баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту турында язма тапшыра һҽм 

журналга тиешле язмалар кертҽ. 

Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту 

турындагы уведомление белҽн бергҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкалҽтле 

вҽкиллҽренҽ) тапшырылган барлык документлар кире кайтарыла. 

Ҽлеге пункт тарафыннан билгелҽнгҽн процедуралар алдагы процедураны 

тҿгҽллҽгҽннҽн соң 3 эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга 

рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту һҽм гариза бирүчегҽ хҽбҽр итү. 

3.4. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽр Формалаштыру һҽм җибҽрү 

3.4.1. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта 

(ҽлеге регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн документлар керү) бүлек 

белгечлҽре ведомствоара запросны ҽлеге Регламентның 2.6 пунктында күрсҽтелгҽн 

документлар исемлеге нигезендҽ белешмҽлҽр алу ҿчен дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүче 

органнарга, дҽүлҽт органнарына яки җирле үзидарҽ органнарына, дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтүдҽ катнашучы оешмаларга, башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ 

органнарына җибҽрҽлҽр. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3.4 

процедурасы тҽмамланганнан соң 1 эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тиешле органнарга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек процессында катнашучы органнар 

билгелҽнгҽн срокта ҽлеге Регламентның 2.6 пунктында күрсҽтелгҽн документларны 

тапшыралар. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: запросларына җавап яки мҽгълүмат булмавы 

турында хҽбҽрнамҽ. 

3.5. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;  

3.5.1. Бүлек белгече алынган документлар һҽм белешмҽлҽр нигезендҽ: 

ҽлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерүне гамҽлгҽ ашыра; 

автомобиль юлын карый. 

Тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн автомобиль юлын карау барышында бүлекнең 

вазыйфаи затлары автомобиль юлының тҿзелешкҽ рҿхсҽттҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ, 

территорияне планлаштыру проектына һҽм территорияне межалау проектына, 

шулай ук проект документлары талҽплҽренҽ туры килүен тикшерҽлҽр.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер эш кҿне дҽвамында башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документларның булу һҽм рҽсмилҽштерүнең 

дҿреслеген тикшерү һҽм объектны карау. 

Автомобиль юлын тҿзегҽндҽ, үзгҽртеп корганда, РФ ШрК 54 статьясындагы 1 

ҿлеше нигезендҽ Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге гамҽлгҽ ашырылган очракта, мондый 

объектны тҿзелешкҽ рҿхсҽт биргҽн орган тарафыннан карау үткҽрелми. 

3.5.2. Тапшырылган документлар һҽм тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн 

автомобиль юлы ҽлеге Регламентның 3.6.1 пункты талҽплҽренҽ туры килмҽгҽн 

очракта, автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү ҿчен җаваплы 

бүлекнең вазыйфаи затлары язмача хат белҽн мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкалҽтле 

вҽкиленҽ) җибҽрҽлҽр яки гариза бирүчегҽ (аның вҽкалҽтле вҽкиленҽ) тиешле 

тҽртиптҽ теркҽлгҽн автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн 

баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Министрлыкның вҽкалҽтле вазыйфаи заты имзасы 

белҽн автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту 

турындагы гаризаны теркҽү Журналында тиешле язма тапшырыла. Автомобиль 

юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту турындагы 
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уведомление белҽн бергҽ мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ (аларның вҽкалҽтле вҽкиллҽренҽ) 

тапшырылган барлык документлар кире кайтарыла.  

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар документларны тикшерү 

тҽмамланганнан соң 2 эш кҿне эчендҽ закон талҽплҽренҽ туры килү-килмҽүгҽ һҽм 

автомобиль юлын карап тикшерүгҽ бҽйле рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга 

рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту һҽм гариза бирүчегҽ хҽбҽр итү. 

3.5.3. Тапшырылган документлар һҽм ҽлеге Регламентның 3.6.1 пункты 

талҽплҽренҽ туры килгҽн, үзгҽртеп корылган объектның автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү ҿчен җаваплы вазыйфаи затлары Россия 

Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 19.02.2015 

ел, № 117/пр боерыгы белҽн расланган «объектны тҿзүгҽ рҿхсҽт формасын һҽм 

объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт рҽвешен раслау турында» гы боерыгы 

белҽн расланган формадагы автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт 

ҽзерли һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ. 

Автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт ике нҿсхҽдҽ ҽзерлҽнҽ, 

шуларның берсе гариза бирүчегҽ (аның вҽкалҽтле вҽкиленҽ) бирелҽ, икенчесе 

министрлык архивында саклана.  

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура ҽлеге Регламентның 3.6.1 

процедурасы мизгеленнҽн алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга 

ҽзерлҽнгҽн рҿхсҽт һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсе 

турында хҽбҽрнамҽ. 

3.5.4. Бүлек белгече гариза бирүчегҽ автомобиль юлларын файдалануга 

тапшыруга рҿхсҽт бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн 

кҿнне башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыру ҿчен бирелгҽн рҿхсҽт. 

3.6. Гариза бирүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен бирү 

3.6.1. Бүлек белгече гариза бирүчегә (аның вәкиленә) рөхсәт язуын журналда 

алу турында имзага рәсмиләштерелгән рөхсәт кәгазен яки рөхсәт бирүдән баш тарту 

сәбәпләрен күрсәтеп, хат бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче килгән 

көнне башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: рөхсәт яисә рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

бирелгән рөхсәт яисә хат.  

3.6.2. Оештыру үсеше бүлеге белгече рөхсәт бирүдән баш тарту сәбәпләрен 

күрсәтеп, хат терки һәм гариза бирүчегә аны гаризада күрсәтелгән адрес буенча 

җибәрә.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура, оештыру үсеше бүлегенә баш 

тарту турындагы хат кергәннән соң, бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

җибәрелгән хат. 

3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү. 
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Документта техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирүче бүлеккҽ 

тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (3 нче кушымта); 

гариза бирүчегҽ техник хата булган дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн 

документ. 

Документта күрсҽтелгҽн мҽгълүматларда техник хаталарны тҿзҽтү турында 

гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн үзе, яисҽ почта аша, яисҽ электрон почта, 

КФҮ яисҽ КФҮнең ерактан торып эш урыны аша тапшырыла. 

3.8. Гаризаны кабул итү һҽм теркҽү. 

Рҿхсҽтне яңадан рҽсмилҽштерү турында гаризаны кабул итү, теркҽү ҽлеге 

Регламентның 3.3 пункты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.9. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;  

3.9.1. Бүлек белгече документларны карый һҽм дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.5.3 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра 

3.10. Гариза бирүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен бирү 

3.10.1. Бүлек белгече гариза бирүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган 

документның тҿп нҿсхҽсен алып, гариза бирүчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилдҽн) үзе кул 

куйган документны яисҽ мҿрҽҗҽгать итүче адресына почта аша (электрон почта 

аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза бирүче килгҽн кҿнне 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: автомобиль юлларын файдалануга тапшыру ҿчен 

тҿзҽтелгҽн рҿхсҽт бирелгҽн. 

3.11. Электрон формада административ процедураларны башкару 

үзенчҽлеклҽре. 

3.11.1. Электрон формада түбҽндҽге административ процедуралар гамҽлгҽ 

ашырылырга мҿмкин: 

автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү ҿчен документлар 

кабул итү; 

тапшырылган документларны карау; 

автомобиль юлларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽтлҽрне исҽпкҽ алу. 

3.11.2. Гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар, шулай ук хокук күчү 

турында белдерүне мҿрҽҗҽгать итүче, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында 

законнарда һҽм ҽлеге Регламентта куела торган талҽплҽрне үтҽп, электрон формада 

тапшырырга хокуклы. 

Документларны электрон формада тапшырган очракта гариза һҽм аңа кушып 

бирелҽ торган документлар, шулай ук хокук күчү турындагы хҽбҽрнамҽ гаризага кул 

куйган затның электрон санлы имзасы белҽн расланырга тиеш. 

3.11.3. Гаризага мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырыла торган документлар 

исемлеге, шулай ук мондый мҿмкинлеккҽ юл куя торган юридик нигезлҽрне 

күрсҽтеп тапшырылмый торган документлар исемлеге кушымта булырга тиеш. 

Тапшырылмый торган документлар исемлегендҽ аларны биргҽн органнар, 

теркҽү номерлары, теркҽлү даталары, аерым очракларда - тиешле запросларны бирү 

ҿчен кирҽк булган белешмҽлҽр күрсҽтелҽ. 
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4. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 

 

4.1. Министрлыкның вазыйфаи затлары тарафыннан ҽлеге Регламент 

нигезлҽмҽлҽрен һҽм дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели торган башка 

норматив хокукый актларның үтҽлешен һҽм үтҽлешен, шулай ук алар тарафыннан 

карарлар кабул итүне агымдагы контрольдҽ тоту дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү эшен 

оештыру ҿчен җаваплы зат тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.  

4.2. Агымдагы контроль Министрлыкның вазыйфаи затлары тарафыннан ҽлеге 

Регламент нигезлҽмҽлҽрен һҽм дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели торган 

башка норматив хокукый актларның үтҽлешен һҽм үтҽлешен тикшерү юлы белҽн 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Агымдагы контроль даими нигездҽ башкарыла. 

4.3. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең тулылыгына һҽм сыйфатына Контроль 

тикшерүлҽр үткҽрүне, мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын 

ачыклау һҽм бетерүне, карауны, карарлар кабул итүне һҽм Министрлыкның 

вазыйфаи затларының карарларына, гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр 

кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ җаваплар ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

4.4. Тикшерү тулылыгын һҽм сыйфатын дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең гамҽлгҽ 

ашырыла нигезендҽ актларын Министрлыгы. 

Тикшерүлҽр планлы булырга мҿмкин (Министрлык эшенең ярты еллык яки 

еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш. 

4.5. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын планнан тыш 

тикшерүне үткҽрү турында карар түбҽндҽге очракларда кабул ителҽ: 

1) ҽлеге Регламент талҽплҽрен һҽм дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүгҽ талҽплҽрне 

билгели торган башка норматив хокукый актларны элек ачыкланган бозуларны 

бетерүне тикшерү белҽн бҽйле рҽвештҽ; 

2) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы министрлыкның вазыйфаи затларының 

гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽре бозылуга карата физик 

һҽм юридик затлар мҿрҽҗҽгате. 

4.6. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

акт белҽн рҽсмилҽштерелҽ, анда ачыкланган җитешсезлеклҽр һҽм аларны бетерү 

буенча тҽкъдимнҽр билгелҽнҽ. 

4.7. Контроль нҽтиҗҽлҽре буенча мҿрҽҗҽгать итүчелҽр хокукларын бозу 

ачыкланган очракта, гаепле затларны Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җаваплылыкка тарту гамҽлгҽ ашырыла. 

4.8. Гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан дҽүлҽт 

хезмҽте күрсҽтүне контрольдҽ тоту дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ Министрлык 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү тҽртибе һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽрне 

(шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге турында тулы, актуаль һҽм дҿрес 

мҽгълүмат алганда гамҽлгҽ ашырыла. 

  
 5. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче орган, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

күпфункцияле үзҽге, оешмалар, шулай ук аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт 

хезмҽткҽрлҽре, хезмҽткҽрлҽр карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаять белдерү тҽртибе 
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5.1. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽр Министрлыкның, вазыйфаи затның, дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтүдҽ катнашучы министрлыкның дҽүлҽт граждан хезмҽткҽренең карарларына 

һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

 Министр карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына бирелҽ. 

КФҮ хезмҽткҽренең карарлары һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаятьлҽр КФҮ җитҽкчесенҽ, КФҮ оештыручы - карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл 

кылмавына) бирелҽ.   

  5.2. Гариза бирүче шикаять белҽн шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 15
1
 статьясында күрсҽтелгҽн запросны теркҽү срогын бозу; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү вакытын бозу;  

мҿрҽҗҽгать итүченең документлары яисҽ мҽгълүматыннан йҽ дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында яисҽ аларны гамҽлгҽ ашыруда 

каралмаган гамҽллҽр башкаруга карата талҽбе; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясенең норматив хокукый 

актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында каралган 

документларны кабул итүдҽн баш тарту мҿрҽҗҽгать итүченең үзендҽ; 

ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасының законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында 

каралмаган булса, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тарту;  

Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актларында каралмаган түлҽү дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ 

мҿрҽҗҽгать итүчедҽн талҽп; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, 

КФҮ, КФҮ хезмҽткҽренең, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн 

документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тартуы яки 

мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн вакытын бозуы.;  

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки 

тҽртибен бозу; 

федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында туктатып тору нигезлҽре 

каралмаган булса, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүне туктатып тору; 

мҿрҽҗҽгать итүчедҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен 

кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда, йҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн 

баш тартканда, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 

пунктында каралган очраклардан тыш, документларның яисҽ мҽгълүматның 

булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽнлеге талҽп ителҽ.  

5.3. Шикаять язмача кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҮ аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрен, Министрлыкның рҽсми сайтын кулланып җибҽрелҽ ала (http://www. 
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mindortrans.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

Порталы https://uslugi.tatarstan.ru дҽүлҽт муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) 

Бердҽм порталы http://www.gosuslugi.ru шулай ук гариза бирүченең шҽхси кабул итү 

вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

КФҮнең, КФҮ хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) шикаятьне почта аша, «Интернет» челтҽрен, КФҮ рҽсми сайтын 

(http://mfc16.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

Порталын (http://uslugi.tatarstan.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталын (http://www.gosuslugi.ru/) кулланып җибҽрергҽ мҿмкин, шулай ук гариза 

бирүченең шҽхси кабул итү вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.  

5.4. Шикаятьне карап тикшерү срогы-ул теркҽлгҽннҽн соң 15 эш кҿне эчендҽ. 

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның 

вазыйфаи затының, яисҽ дҽүлҽт хезмҽткҽренең, КФҮнең, КФҮ хезмҽткҽренең 

документларны кабул итүдҽ яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн җибҽрелгҽн опечаткаларны 

һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогы 

бозылуга шикаять бирелгҽн очракта-аны теркҽгҽн кҿннҽн 5 эш кҿне эчендҽ. 

5.5. Шикаятьтҽ түбҽндҽгелҽр булырга тиеш: 

1) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның 

вазыйфаи затының яисҽ дҽүлҽт хезмҽткҽренең, КФҮнең, аның җитҽкчесенең һҽм 

(яки) хезмҽткҽренең исеме һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ 

торган исеме; 

2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы - 

булган очракта), яшҽү урыны турында мҽгълүмат яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең - физик 

затның исеме, урнашу урыны турында мҽгълүмат, шулай ук элемтҽ телефонының 

номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ 

җавап бирелергҽ тиешле почта адресы (почта адресы) ; 

3) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның 

вазыйфаи затының яисҽ дҽүлҽт хезмҽткҽренең, КФҮнең, КФҮ хезмҽткҽренең 

шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында 

белешмҽлҽр; 

4) мҿрҽҗҽгать итүче дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтүче органның вазыйфаи затының яисҽ дҽүлҽт хезмҽткҽренең, КФҮнең, КФҮ 

хезмҽткҽренең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн (гамҽл кылмавы) белҽн 

килешмҽгҽн дҽлиллҽр нигезендҽ, МФЦ хезмҽткҽре; 

5.6. Мҿрҽҗҽгать итүче гариза бирүченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар 

(булган очракта) яки аларның күчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин. 

5.7. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе 

кабул ителҽ: 

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка 

чыгару, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн 

опечаткаларны һҽм хаталарны тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽге шикаять 

канҽгатьлҽндерелҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тартыла. 
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       Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң 

килүче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итүче телҽге буенча 

шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мотивацияле җавап җибҽрелҽ. 

 5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерергҽ тиеш дип танылган очракта, дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү максатларында, 

гариза бирүчегҽ Министрлык, КФҮ тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр 

турында мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр 

һҽм дҽүлҽт хезмҽтен алу максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җиткерелергҽ тиешле 

алдагы гамҽллҽр турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ. 

5.9. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш түгел дип танылган очракта гариза 

бирүчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе турында 

мҽгълүмат бирелҽ. 

       5.10. Шикаятьне карап тикшерү барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

буенча административ хокук бозу составы яки җинаять билгелҽре ачыкланган 

очракта, шикаятьне карап тикшерү буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат, 

хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый. 

 

6. Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ 

административ процедураларны (гамҽллҽрне) үтҽү үзенчҽлеклҽре 

 

6.1. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат 

бирү; 

2) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаны һҽм документларны кабул 

итү һҽм теркҽү;; 

3) дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн 

комплекслы ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне 

Формалаштыру һҽм җибҽрү;; 

4) мҿрҽҗҽгать итүченең дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ 

файдаланылган кҿчҽйтелгҽн квалификацияле санлы имзасының чынлыгын 

тикшерү; 

5) документлар белҽн Министрлыкка гариза җибҽрү; 

6) гариза бирүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен бирү. 

6.2. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр итү 

Гариза бирүче КФҮкҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почтага дҽүлҽт 

хезмҽтлҽрен алу тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 

хокуклы.  

КФҮ белгече гариза бирүчегҽ хҽбҽр итҽ, шул исҽптҽн дҽүлҽт хезмҽте алу 

ҿчен тҽкъдим ителҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка 

сораулар буенча да, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм итҽ. 

Гариза бирүче КФҮ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат ала ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/ 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать 
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иткҽн кҿндҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тҽкъдим ителҽ торган документларның составы, 

формасы һҽм дҽүлҽт хезмҽтлҽрен алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат. 

6.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү 

6.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче, ышанычлы зат аша яки электрон формада дҽүлҽт 

хезмҽте күрсҽтү турында язмача гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендҽ КФҮдҽ ерактан торып урнашкан эш урыны турында документлар 

тапшыра.  

6.3.2. КФҮ белгече, гаризалар кабул итҽ торган, КФҮ эше Регламентында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар КФҮ эше Регламентында 

билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру 

6.4.1. КФҮ белгече КФҮ эше регламенты нигезендҽ: 

мҿрҽҗҽгать итүченең дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ 

файдаланылган кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон имза чынбарлыгын 

тикшерҽ; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы 

ведомствоара сорау буенча да, ведомствоара запросларны формалаштыра һҽм 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар КФҮ эше Регламентында 

билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн гарызнамҽлҽр. 

6.4.2. КФҮ белгече запросларга җаваплар алгач, документлар пакетын 

формалаштыра һҽм аны КФҮ эше Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

министрлыкка җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар КФҮ эше Регламентында 

билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Министрлыкка җибҽрелгҽн документлар. 

6.5. Дҽүлҽт хезмҽтенең нҽтиҗҽсен бирү. 

6.5.1. КФҮ белгече дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсенә министрлыктан 

килгән очракта аны билгеләнгән тәртиптә терки, гаризада күрсәтелгән элемтә 

ысулын файдаланып, мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) дәүләт хезмәте күрсәтү 

нәтиҗәсе турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар министрлыктан документлар 

кергән көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) дәүләт 

хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итү. 

6.5.2. КФҮ белгече гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүнең нәтиҗәсен 

бирә 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар, мҿрҽҗҽгать итүче килеп 

җиткҽн кҿнне, чират тҽртибендҽ, КФҮ эше Регламентында билгелҽнгҽн срокларда 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: дҽүлҽт хезмҽтенең күрсҽтелгҽн нҽтиҗҽсе. 
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Региональ яки муниципальара 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын, 

шулай ук ике һҽм аннан күбрҽк 

муниципаль берҽмлек (муниципаль 

районнар, шҽһҽр округлары) 

территориялҽрендҽ тҿзелгҽн яисҽ 

үзгҽртеп корылган шҽхси автомобиль 

юлларын файдалануга тапшыруга 

рҿхсҽт бирү буенча дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтү Административ 

регламентына 

1 нче номерлы кушымта 
 

Тҽкъдим ителгҽн форма 

 
 

Татарстан Республикасы Транспорт һҽм юл хуҗалыгы министрлыгына 

кемнҽн: 

(юридик затның исеме-тҿзүче, 

 

тҿзелешне гамҽлгҽ ашырырга планлаштыручы  

 
яки реконструкция (физик затлар ҿчен-Ф. и. о. (соңгысы-булганда); 

 

ИНН; юридик һҽм почта адреслары (физик затлар ҿчен-яшҽү урыны); 

 
Җитҽкченең фамилиясе, исеме, атасының исеме; телефоны; 

 
банк реквизитлары-Банк исеме, р/с, к / с, БИК (физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы 

документлар) 

 

Гариза 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турында 
 

Автомобиль юлын файдалануга тапшыру ҿчен рҿхсҽт бирүегезне сорыйм  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(атама) 

җир кишҽрлегендҽ түбҽндҽгеа адрес 

буенча:____________________________________________________________________________________ 

(шҽһҽр, район, урам, участок номеры) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Тҿзелеш (реконструкция) тҿзелешкҽ рҿхсҽт нигезендҽ башкарылган«______» ___________________ Г.№ ______________________. 

Җирлҽрдҽн файдалану хокукы беркетелгҽн _______________________________________________________ 
                                                                                                         (документның исеме) 

_____________________________________________ «____»___________________ г.№ _____________. 

 

Ҿстҽмҽ хҽбҽр итҽбез: 

 
Тҿзелеш (реконструкция) финансланды ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(банк реквизитлары һҽм номеры счеты) 

Эшлҽр подрядчы (хуҗалык) ысул белҽн килешүе нигезендҽ башкарылды «___»______________20_____ 

№________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________

(оешманың исеме, ИНН, 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

юридик һҽм почта адресы, җитҽкченең исем-фамилиясе, телефон номеры, 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

банк реквизитлары (Банк исеме, р / с, к/с, БИК) 

Тҿзелеш-монтаж эшлҽрен башкару хокукы беркетелгҽн __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(документ һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле оешманың исеме) 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

«____»___________________ №______________________ 

Җитештерүче эш боерыгы белҽн ________________ яныннан«___»____________ № __________  

билгелҽнгҽн ________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     
(вазифасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

булган _________________________________ махсус белем һҽм эш стажы 
                            (югары, урта) 

тҿзелештҽ _______________________________________ ел 

Тҿзелеш контроле, килешү нигезендҽ «___»_________ № _____________ 

башкарылган  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(оешманың исеме, ИНН, юридик һҽм 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

җитҽкченең почта адреслары, исем-фамилиясе, телефон номеры, банк номеры 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________kвизитлар 

(Банк исеме, р / с, К / с, БИК) 

 

заказчы (тҿзүче) функциялҽрен үтҽү хокукы беркетелгҽн_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(документ һҽм аны биргҽн оешманың исеме) 

№ ____________ яныннан«____»___________________ Г. 

Ҽлеге гаризада китерелгҽн мҽгълүмат белҽн бҽйле барлык үзгҽрешлҽр турында хҽбҽр итҽргҽ, түбҽндҽгелҽрне хҽбҽр итҽргҽ тиеш: 

_____________________________________________________________________________________________________________                                                                                 
(вҽкалҽтле орган исеме)   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________                             __________________                         ______________________________ 
(вазифа)                  (имза)                       (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

 

 

«___»______________20_____ г. 

М. п. (булганда) 
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Региональ яки муниципальара ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлларын, шулай ук ике һҽм 

аннан күбрҽк муниципаль берҽмлек 

(муниципаль районнар, шҽһҽр округлары) 

территориялҽрендҽ тҿзелгҽн яисҽ үзгҽртеп 

корылган шҽхси автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү буенча 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү Административ 

регламентына  

              2 нче номерлы кушымта 

 

Автомобиль юлларын файдалануга тапшыру ҿчен рҿхсҽт бирү турында гаризаларны теркҽү журналы  

 
т/б Мҿрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан 

документлар 

тапшыру датасы 

(министрлыкка 

керү датасы) 

Мҿрҽҗҽгать 

итүченең 

(хокук күчү 

турында 

хҽбҽрнамҽдҽ 

күрсҽтелгҽн 

зат исеме) 

Документларны 

кабул иткҽн 

Структур 

бүлекчҽнең 

вҽкалҽтле вҽкиле 

вазыйфаи затының 

фамилиясе һҽм 

инициаллары 

Объектның исеме, 

кергҽн 

документларның 

битлҽре (папкалар, 

тартмалар һ.б.) 

саны 

Файдалануга 

тапшыруга 

рҿхсҽт ҽзерлҽү 

датасы 

автомобиль 

юллары 

Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ 

автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга 

рҿхсҽт бирү датасы 

(автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга 

рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту) 

яисҽ почта аша җибҽрү 

датасы 

Автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга 

рҿхсҽт алган 

(автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга 

рҿхсҽт бирүдҽн баш 

тарту) затның имзасы) 

Искҽрмҽ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Региональ яки муниципальара 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын, 

шулай ук ике һҽм аннан күбрҽк 

муниципаль берҽмлек (муниципаль 

районнар, шҽһҽр округлары) 

территориялҽрендҽ тҿзелгҽн яисҽ 

үзгҽртеп корылган шҽхси автомобиль 

юлларын файдалануга тапшыруга 

рҿхсҽт бирү буенча дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтү Административ 

регламентына  

3 нче номерлы кушымта 

 

Җитҽкчесенҽ  

_____________________________ 

Алдыннан:__________________________ 

 

Гариза 

техник хаталарны тҿзҽтү турында 

 

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ ясалган хаталар турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________ 

(хезмҽтнең атамасы) 

Язылган:_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе булган документка тиешле 

үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.  

Түбҽндҽге документларны беркетҽм: 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта, 

ҽлеге карарны түбҽндҽге ысул белҽн җибҽрүегезне сорыйм: 

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

кҽгазьдҽге расланган күчермҽ рҽвешендҽ түбҽндҽге адрес буенча почта аша җибҽрү юлы 

белҽн : ________________________________________________________________. 

Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (җыю, системага салу, саклау, аныклау (яңарту, үзгҽртү), 

куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), шҽхси мҽгълүматларны зарарсызлау, блоклау, юк итү, шулай 

ук дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽр), 

шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда карарлар кабул итүне дҽ кертеп, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче 

орган тарафыннан карарлар кабул итүне раслыйм. 

Моның белҽн раслыйм: гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган 

затның шҽхесенҽ кагылышлы, шулай ук мин түбҽндҽ керткҽн  мҽгълүматлар дҿрес. Гаризага 

беркетелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы 

мҽгълүматлар дҿрес.  

Миңа күрсҽтелҽ торган дҽүлҽт хезмҽтлҽренең сыйфатын бҽялҽү буенча сорашып белешүдҽ 

катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 
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______________   _________________            (_______________________________) 

(дата) (имза)  (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
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Региональ яки муниципальара 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын, шулай ук 

ике һҽм аннан күбрҽк муниципаль берҽмлек 

(муниципаль районнар, шҽһҽр округлары) 

территориялҽрендҽ тҿзелгҽн яисҽ үзгҽртеп 

корылган шҽхси автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү буенча 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү Административ 

регламентына кушымта (белешмҽ) 
 

 

Региональ яки муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын, шулай ук ике һҽм 

аннан күбрҽк муниципаль берҽмлек (муниципаль районнар, шҽһҽр округлары) 

территориялҽрендҽ тҿзелгҽн яисҽ үзгҽртеп корылган шҽхси автомобиль юлларын 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү буенча дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен җаваплы 

вазыйфаи затлар реквизитлары 

 

 

Татарстан Республикасы Транспорт һҽм юл хуҗалыгы министрлыгы 
 

 

Вазифа Телефоны Электрон адресы 

Министр 

 

291-90-10 Ministr.Priemnaya@tatar.ru 

Министр урынбасары 291-90-11 Tatyana.Galikbarova@tatar.ru 

Автомобиль юллары бүлеге 

начальнигы 

291-90-91 Oleg.Kazennov@tatar.ru 

  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты 
 

Вазыйфа атамасы Телефоны Электрон адресы 

Тҿзелеш, транспорт, торак-коммуналь 

һҽм юл хуҗалыгы идарҽсе начальнигы 

264-77-46 pisma@tatar.ru  

 

mailto:Ministr.Priemnaya@tatar.ru
mailto:pisma@tatar.ru

