
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУСЛЮМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӚСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

___28.11.2019 г.____ с .  Муслюмово №_741_ 

 

 

Җир кишәрлеген яки җир кишәрлекләрен территорияләрнең кадастр 

планында урнаштыру схемасын раслау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында 

 

«Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында, 

«Татарстан Республикасы дәҥләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан 

дәҥләт хезмәтләре кҥрсәтҥнең административ регламентларын эшләҥ һәм раслау 

тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

аерым карарларына ҥзгәрешләр кертҥ хакында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 

номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына таянып, 

Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

БИРӘ: 

1. Алдан килешҥ буенча җир кишәрлеге бирҥ турында муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥнең административ регламентын (1 нче кушымта ) расларга. 

2. Әлеге карарны ТР Мӛслим муниципаль районының рәсми сайтында 

(http://muslumovo.tatarstan.ru/) бастырып чыгарырга. 

3. Мӛслим муниципаль районының Мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре 

палатасына әлеге административ регламентны «Интернет» мәгълҥмат-

телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль районының 

(шәһәр округының) рәсми сайтында урнаштыруны биш эш кӛне эчендә тәэмин 

итәргә. 

 4. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны мӛлкәт һәм җир 

мӛнәсәбәтләре палатасы Рәисенә йӛкләргә.  

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе  

вазыйфаларын башкаручы                                                          И. Х. Әхмәтов   
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Татарстан Республикасы  

Мӛслим муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

 «___» _____________ 201_  

____ номерлы карарына  

кушымта  

 

 

Җир кишәрлеген яки җир кишәрлекләрен территорияләрнең кадастр 

планында урнаштыру схемасын раслау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 

1. Гомуми Нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең әлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) территорияләрнең кадастр планында җир кишәрлеге яки җир 

кишәрлекләренең урнашу схемасын раслау буенча муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмәт). 

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

мӛрәҗәгать итҥче). 

1.3. Муниципаль хезмәт Мӛслим муниципаль районының Мӛлкәт һәм җир 

мӛнәсәбәтләре палатасы тарафыннан (алга таба – Палата) тәкъдим ителә. 

1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Мӛслим авылы, Пушкин ур., 41 

Эш графигы:  

Дҥшәмбе – җомга: 8.00 дән 17.00 гә кадәр;  

тӛшке аш: 12.00 дән 13.00 гә кадәр; 

шимбә, якшәмбе: ял кӛннәре. 

Белешмә ӛчен телефон: 8 (855556) 2-54-50.  

Керҥ шәхесне раслаучы документлар буенча. 

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

«Интернет» челтәре) муниципаль районның рәсми сайты адресы: 

http://muslumovo.tatarstan.ru. 

1.3.3. Муниципаль хезмәт, шулай ук палатаның урнашу урыны һәм эш 

графигы турында мәгълҥмат алынырга мӛмкин: 

1) Палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм 

текстлы мәгълҥматлы стендлар ярдәмендә мӛрәҗәгать итҥчеләр белән эшләҥ ӛчен 

мәгълҥмат; стендларда урнаштырылган мәгълҥмат әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 

2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларда (пунктчаларда) булган муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ турында мәгълҥматны ҥз эченә ала; 

2) «Интернет» челтәре аша муниципаль районның рәсми сайтында 

(http://muslumovo.tatarstan.ru); 

3) Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 

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

4) дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләр) бердәм порталында 

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

Телдән мӛрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон буенча; 

язма (шул исәптән электрон документ формасында) мӛрәҗәгать иткәндә – 

кәгазьдә почта аша, электрон – электрон почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ мәсьәләләре буенча мәгълҥмат Палата 

белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм гариза бирҥчеләр 

белән эшләҥ ӛчен биналарда мәгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тҥбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

Россия Федерациясе Җир кодексы белән 2001 елның 25 октябрендәге 136-ФЗ 

номерлы Федераль закон (алга таба – РФ ҖК) (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.); 

Россия Федерациясе Шәһәр тӛзелеше кодексының 29.12.2004 ел, №190-ФЗ 

(алга таба – РФ ШТК) (РФ законнары җыентыгы, 03.01.2005, №1 (1 кисәк), 16 ст.); 

«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ 

законнары җыентыгы, 06.10.2003, № 40, 3822 ст.); 

«Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге №210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 

2010, № 31, 4179 ст.) 

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы 

белән «Территориянең кадастр планында җир кишәрлеге яки җир кишәрлекләре 

урнашу схемасын әзерләҥгә таләпләрне һәм территориянең кадастр планында җир 

кишәрлеге яки җир кишәрлекләре урнашу схемасын электрон документ формасында 

әзерләгәндә территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишәрлеген яки җир кишәрлекләрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында», әзерлек документ формасында башкарыла» (алга таба 

762 номерлы боерык) (рәсми хокукый мәгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 

03.08.2004); 

Мӛслим муниципаль район Советының 2012 елның 30 маенда кабул ителгән 

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

Мӛслим муниципаль районы Уставы; 

Мӛслим муниципаль районы Советы карары белән расланган 2005 елның 5 

декабрендәге 3 номерлы Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезләмә (алга таба – БК турында Нигезләмә); 
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Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районының Мӛлкәт һәм җир 

мӛнәсәбәтләре палатасы турында 2006 елның 11 февралендәге 33 номерлы Совет 

карары (алга таба – палата турында Нигезләмә) белән расланган Нигезләмә 

нигезендә. 

1.5. Әлеге Регламентта тҥбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле ҥзәгенең читтән 

торып эш урыны – дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә, Россия 

Федерациясе Хӛкҥмәтенең 22.12.2012 №1376 карары белән расланган «Дәҥләт һәм 

муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле ҥзәкләре эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында»гы карарына таянып, муниципаль районы шәһәр яки 

авыл җирлегендә (шәһәр округында) тӛзелгән дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле ҥзәге территориаль аерымланган структур бҥлекчәсе 

(офис); 

техник хата – муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан җибәрелгән 

һәм документларга кертелгән мәгълҥматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) 

дӛреслеккә туры килмәве (язудагы хата, ялгыш басылу, грамматик яки арифметик 

хата) аркасында килеп чыккан хата. 

Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гариза (алга таба – 

гариза) нигезендә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турындагы сорау нигезләнә 

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

бланкта (1нче кушымта) тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр исеме Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгели торган 

норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмәтнең исеме Территорияләрнең кадастр планында җир кишәрлегенең 

яки җир кишәрлекләренең урнаштыру схемасын раслау 

 РФ ҖК 11.10 ст. 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥче җирле ҥзидарә 

башкарма-боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы 

Башкарма комитеты  

Палата 

 БК турында Нигезләмә 

2.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

нәтиҗәләренең тасвирламасы 

1. Территорияләрнең кадастр планында җир 

участогының урнашу схемасын раслау турында карар (2 

нче кушымта). 

2. Җир участогының урнашу схемасын раслаудан баш 

тарту турында карар (карарда мондый карар кабул итҥнең 

барлык нигезләре кҥрсәтелергә тиеш) 

РФ ҖК 11.10 ст, 13 п. 

РФ ҖК 39.11 ст.4 пунктның 

3 пунктчасы 

2.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

вакыты, шул исәптән муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы 

оешмаларга мӛрәҗәгать итҥ 

зарурлыгын исәпкә алып, Россия 

Федерациясе законнары белән 

каралган очракта муниципаль 

Гариза кергән кӛннән алып 10
1
  кӛн эчендә. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ вакытын туктатып тору 

каралмаган 

РФ ҖК 39.11 ст.4 пунктның 

3 пунктчасы 

                                                           
1Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срогы административ процедураларны гамәлгә ашыру ӛчен минималь кирәкле суммар сроктан чыгып 

билгеләнгән. Административ процедураларның озынлыгы эш кӛннәрендә исәпләнә. 
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хезмәт кҥрсәтҥне туктатып тору 

срогы 

2.5. Дәҥләт хезмәте кҥрсәтҥ ӛчен, 

шулай ук дәҥләт хезмәте кҥрсәтҥ 

ӛчен кирәкле һәм мәҗбҥри булып 

торган хезмәтләрне кҥрсәтҥ ӛчен, 

закон яки башка норматив хокукый 

актлар нигезендә кирәкле, гариза 

бирҥче тапшырырга тиешле 

документларның тулы исемлеге, 

гариза бирҥче тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исәптән 

электрон формада, аларны тапшыру 

тәртибе. 

1) Гариза;  

2) Шәхесне раслаучы документлар; 

3) Вәкил вәкаләтләрен раслый торган Документ (әгәр 

мӛрәҗәгать итҥче исеменнән вәкил эшләсә); 

4) Территориянең кадастр планында җир кишәрлеге яки 

җир кишәрлекләренең урнашу схемасы. 

Мӛрәҗәгать итҥче муниципаль хезмәт алу ӛчен гариза 

бланкын палатада шәхси мӛрәҗәгать иткәндә алырга 

мӛмкин. Бланкның электрон формасы муниципаль 

районның рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм кушып бирелә торган документлар гариза 

бирҥче тарафыннан кәгазьдә тҥбәндәге ысулларның берсе 

белән тапшырылырга (җибәрелергә) мӛмкин: 

Шәхсән (гариза бирҥче исеменнән ышанычнамә 

нигезендә эш иткән зат);  

Почта аша. 

Гариза һәм документлар гариза бирҥче тарафыннан 

кӛчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән кул 

куелган электрон документ рәвешендә, гомуми керҥле 

мәгълҥмати-телекоммуникацион челтәр, шул исәптән 

«Интернет» мәгълҥмат-телекоммуникация челтәре һәм 

дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы аша 
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тапшырылырга мӛмкин. 

2.6. Дәҥләт хезмәте кҥрсәтҥ ӛчен 

норматив-хокукый актлар нигезендә 

кирәкле, дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булып, 

гариза бирҥче тапшыруга хокуклы 

булган документларның тулы 

исемлеге, шулай ук гариза 

бирҥчеләр тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исәптән, электрон 

формада, аларны тапшыру тәртибе; 

әлеге документлар алар 

карамагында булган дәҥләт органы, 

җирле ҥзидарә органы яки оешма. 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында барлыкка 

килә: 

Кҥчемсез милекнең Бердәм дәҥләт реестрыннан 

ӛземтә (кҥчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар 

турында һәркемгә ачык белешмәләр тупланган ӛземтә); 

Мӛрәҗәгать итҥче тәкъдим итәргә хокуклы 

документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе әлеге 

регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән. 

Мӛрәҗәгать итҥчедән дәҥләт органнары, җирле 

ҥзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда аталган документларны таләп итҥ тыела. 

Гариза бирҥченең югарыда кҥрсәтелгән 

мәгълҥматларны ҥз эченә алган документларны 

тапшырмавы гариза бирҥчегә хезмәт кҥрсәтҥдән баш 

тартуга нигез булып тормый. 

 

2.7. Дәҥләт хезмәте кҥрсәтҥ ӛчен 

таләп ителгән һәм дәҥләт хезмәтен 

кҥрсәтҥче башкарма орган 

тарафыннан тормышка ашырыла 

торган норматив хокукый актларда 

каралган очракларда килештерҥ 

зарури булган дәҥләт хакимияте 

органнары (җирле ҥзидарә 

Килешҥ таләп ителми  
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органнары) һәм аларның структур 

бҥлекчәләре исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен кирәкле документларны кабул 

итҥдән баш тарту ӛчен нигезләрнең 

тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшырмау; 

2) Тапшырылган документларның әлеге регламентның 

2.5 пунктында кҥрсәтелгән документлар исемлегенә туры 

килмәве; 

3) Гаризада һәм гаризага кушып бирелә торган 

документларда килешенмәгән тӛзәтҥләр, аларның 

эчтәлеген тӛгәл аңлатырга мӛмкинлек бирми торган җитди 

зыяннар булуы; 

4) Документларны тиешле органга тапшырмау. 

 

2.9. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне 

туктатып тору яки баш тарту ӛчен 

нигезләрнең тулы исемлеге 

Хезмәт кҥрсәтҥне туктатып тору ӛчен нигезләр 

каралмаган. 

Баш тарту ӛчен нигезләр: 

1) РФ ҖК 11.10 статьясы 12 п. нигезендә билгеләнгән 

җир кишәрлегенең формасы, форматы яки аны әзерләҥ 

таләпләренә туры килмәве; 

2) барлыкка килҥ схемасы каралган җир кишәрлеге 

урнашу урыны белән элек барлыкка килә торган җир 

кишәрлеге урнашу схемасын раслау турындагы карар 

нигезендә барлыкка килә торган урынның гамәлдә булу 

вакыты гамәлдән чыгарылмаган җир кишәрлегенең 

тулысынча яки ӛлешчә туры килҥе; 

 

 

 

 

РФ ҖК 11.10 ст, 16 п.  
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3) РФ ҖК 11.9 статьясында каралган җир 

кишәрлекләренә карата таләпләрне бозып, җир 

кишәрлегенең урнашу схемасын эшләҥ; 

4) территорияне планлаштыру проектының расланган 

җир участогының урнашу схемасына, җир тӛзелеше 

документларына, аеруча саклана торган табигый 

территория турында нигезләмәгә туры килмәҥ; 

5) территорияне ызанлау проекты расланган 

территория чикләрендә җир кишәрлеген урнаштыру 

схемасы белән каралган җир участогының урнашуы 

2.10. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен алына торган дәҥләт 

пошлинасын яисә башка тҥләҥне алу 

тәртибе, кҥләме һәм нигезләре 

Муниципаль хезмәт бушлай бирелә  

2.11. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

ӛчен кирәкле һәм мәҗбҥри булган 

хезмәтләр кҥрсәткән ӛчен тҥләҥ алу 

тәртибе, кҥләме һәм нигезләре 

(мондый тҥләҥ кҥләмен исәпләҥ 

методикасы турындагы 

мәгълҥматны да кертеп) 

       Кирәкле һәм мәҗбҥри хезмәтләр кҥрсәтҥ таләп ителми  

2.12. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында сорау биргәндә һәм мондый 

хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләрен алганда 

Чират булган очракта муниципаль хезмәт алуга гариза 

бирҥ – 15 минуттан да артмый. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алганда, 
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чират кӛтҥнең максималь вакыты чиратның максималь кӛтҥ вакыты 15 минуттан артмаска 

тиеш. 

2.13. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында мӛрәҗәгать итҥченең 

гарызнамәсен теркәҥ вакыты (шул 

исәптән электрон формада). 

Гариза кергәннән соң бер кӛн эчендә. 

Ял (бәйрәм) кӛнендә электрон рәвештә кергән запрос 

ял (бәйрәм) кӛнендә икенче ял (бәйрәм) кӛнендә теркәлә. 

 

2.14. Муниципаль хезмәт кҥрсәтелә 

торган бҥлмәләргә, мӛрәҗәгать 

итҥчеләрне кӛтеп тору һәм кабул 

итҥ урынына, шул исәптән 

инвалидларны социаль яклау 

турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә кҥрсәтелгән 

объектларның инвалидлар ӛчен 

ҥтемлелеген тәэмин итҥгә, мондый 

хезмәтләр кҥрсәтҥ тәртибе турында 

визуаль, текст һәм мультимедиа 

мәгълҥматларын урнаштыру һәм 

рәсмиләштерҥгә карата таләпләр 

Дәҥләт хезмәтләре кҥрсәтелҥ янгынга каршы система 

һәм янгын сҥндерҥ системасы урнаштырылган, 

документлар тутыру ӛчен кирәкле җиһазы һәм мәгълҥмати 

стенд куелган бҥлмәләрдә башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ урынына 

тоткарлыксыз керҥ мӛмкинлеге тәэмин ителә (уңайлы 

керҥ-бинага чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итҥ). 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тәртибе турында визуаль, 

текст һәм мультимедиа мәгълҥматы гариза бирҥчеләр ӛчен 

уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 

чикләнгән мӛмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

 

2.15. Дәҥләт хезмәтенең мӛмкинлек 

һәм сыйфат кҥрсәткечләре, шул 

исәптән, дәҥләт хезмәте 

кҥрсәтелгәндә, гариза бирҥченең 

вазифаи затлар белән аралашулары 

Муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең һәркем ӛчен 

мӛмкин булуы кҥрсәткечләре булып тора: 

КФҤ бинасының җәмәгать транспортыннан файдалану 

мӛмкинлеге зонасында урнашуы; 
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саны һәм аларның дәвамлылыгы, 

дәҥләт хезмәтен дәҥләт хезмәтләре 

һәм муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥче купфункцияле ҥзәктә, 

дәҥләт хезмәтләре һәм муниципаль 

хезмәтләр кҥрсәтҥче кҥпфункцияле 

ҥзәкнең ерактагы эш урыннарында 

алу мӛмкинлеге, дәҥләт хезмәте 

кҥрсәтҥнең барышы турында 

мәгълҥматны алу мӛмкинлеге (шул 

исәптән мәгълҥмат-коммуникация 

технологияләрен файдаланып). 

гариза бирҥчеләрдән документлар кабул ителә торган 

кирәкле сандагы белгечләр һәм биналар булу; 

мәгълҥмати стендларда, «Интернет» челтәрендәге 

мәгълҥмат ресурсларында, дәҥләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталында Муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълҥмат булу. 

инвалидларга башка затлар белән беррәттән хезмәт 

алуга комачаулаучы каршылыкларны җиңеп чыгуда ярдәм 

кҥрсәтҥ. 

Дәҥләт хезмәтенең сыйфаты кҥрсәткечләре 

тҥбәндәгеләрнең булмавыннан гыйбарәт: 

документлар кабул итҥ һәм бирҥ ӛчен чиратлар; 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаятьләр; 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче муниципаль 

хезмәткәрләрнең мӛрәҗәгать итҥчеләргә карата әдәпсез, 

игътибарсыз мӛнәсәбәтләренә карата шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында сорау биргәндә 
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һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен алганда 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче вазыйфаи затның да, 

мӛрәҗәгать итҥченең дә бер тапкыр ҥзара хезмәттәшлеге 

кҥздә тотыла. Хезмәттәшлек озынлыгы регламент белән 

билгеләнә. 

Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзәгендә (Алга таба – КФҤ) муниципаль 

хезмәт кҥрсәткәндә, КФҤнең ерак эш урыннарында 

консультация, документларны кабул итҥ һәм бирҥ белән 

КФҤ белгече шӛгыльләнә. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең барышы турында 

мәгълҥмат гариза бирҥче тарафыннан муниципаль район 

сайтында алынырга мӛмкин (http://muslumovo.tatarstan.ru); 

дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталында (http://uslugi.tatarstan.ru), 

 КФҤтә. 

2.16. Электрон формада муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ ҥзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне электрон формада алу 

тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ 

бҥлмәсе аша яисә Татарстан Республикасы дәҥләт һәм 

муниципаль хезмәтләр Порталы аша алырга мӛмкин. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гаризаны 

электрон формада бирҥ законда каралган очракта, гариза 

Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль 

 

http://muslumovo.tatarstan.ru/
http://uslugi.tatarstan.ru/
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хезмәтләр Порталы аша (http://uslugi. tatar.ru/ ) яки дәҥләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (http:// 

www.gosuslugi.ru/) аша бирелә. 

http://www.gosuslugi.ru/
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон 

формада административ процедураларны үтәү үзенчәлекләре, шулай ук 

күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгенең ерак эш урыннарында дәүләт һәм муниципаль 

процедураларны үтәү үзенчәлекләре 

3.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә гамәлләртәртибен тасвирлау 

3.1.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тҥбәндәге процедураларны ҥз эченә ала: 

1) мӛрәҗәгать итҥчене консультацияләҥ; 

2) гариза кабул итҥ һәм теркәҥ; 

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мӛрәҗәгатьләрне формалаштыру  

5) гариза бирҥчегә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен бирҥ. 

 

3.2. Мӛрәҗәгать итҥчегә консультацияләр кҥрсәтҥ. 

3.2.1. Мӛрәҗәгать итҥче Палатага шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта 

аша муниципаль хезмәт алу тәртибе турында консультацияләр алу ӛчен мӛрәҗәгать 

итәргә хокуклы. 

Палата белгече мӛрәҗәгать итҥчегә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу ӛчен 

тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка мәсьәләләр 

буенча консультацияләр бирә һәм кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм 

итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мӛрәҗәгать итҥ кӛнендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: составы, тапшырыла торган документация 

формасы һәм рӛхсәт алуның башка мәсьәләләре буенча консультацияләр. 

 

3.3. Гариза кабул итҥ һәм теркәҥ. 

3.3.1. Гариза бирҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша, КФҤнең ерактан торып 

эш урыны аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында язмачага риза бирә һәм әлеге 

регламентның 2.5 пункты нигезендә палатага документлар тапшыра.  

Документлар  читтән торып эш урыны аша бирелергә мӛмкин. Читтән торып 

эш урыннары исемлеге  4 нче кушымтада китерелгән. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында электрон формада гариза палатага 

электрон почта яки Интернет-кабул итҥ бҥлмәсе аша җибәрелә. Электрон формада 

алынган гаризаны теркәҥ билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥ палатасы Белгече: 
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мӛрәҗәгать итҥченең шәхесен билгели;  

гариза бирҥченең вәкаләтләрен тикшерә (ышаныч кәгазе буенча эш иткән 

очракта); 

әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерә; 

тапшырылган документларның билгеләнгән таләпләргә туры килҥен тикшерә 

(документларның кҥчермәләрен тиешле рәсмиләштерҥ, документларда чистартулар, 

ӛстәҥләр, сызылган сҥзләр һәм башка тӛзәтҥләр булмау). 

Искәрмәләр булмаган очракта, Палата белгече тҥбәндәгеләрне башкара: 

махсус журналда гаризаны кабул итә һәм терки; 

гариза бирҥчегә тапшырылган документларның кҥчермәләрен муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥнең  датасы һәм вакыты турында, бирелгән керҥ номеры һәм 

документларны кабул итҥ кӛне тамгасы белән тапшыра;  

гаризаны Палата җитәкчесенә карауга җибәрә. 

Документларны кабул итҥдән баш тарту ӛчен нигез булган очракта, палата 

белгече, документларны кабул итҥне алып баручы мӛрәҗәгать итҥчегә гаризаны 

теркәҥ ӛчен каршылыклар булуы турында хәбәр итә һәм документларны кабул 

итҥдән баш тарту ӛчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язмача аңлатып, 

документларны кире кайтара. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

гаризалар һәм документлар 15 минут эчендә кабул ителә; 

гариза, гариза кергәннән соң, бер кӛн эчендә теркәлә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: палата җитәкчесенә карауга җибәрелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза яки мӛрәҗәгать итҥчегә кире кайтарылган 

Документлар. 

3.3.3. Палата башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һәм гаризаны 

белгечкә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гаризаны теркәгәннән соң бер кӛн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: башкаручыга җибәрелгән гариза. 

3.4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мӛрәҗәгатьләрен формалаштыру һәм җибәрҥ. 

3.4.1. Палата белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 

бердәм дәҥләт кҥчемсез милек реестрыннан ӛземтә (кҥчемсез милек объектына 

теркәлгән хокуклар турында һәркемгә мәгълҥматлар булган) бирҥ турындагы запрос 

җибәрә. 
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Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

турында гариза кергән кӛннән алып бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: җибәрелгән запрос. 

3.4.2. Белешмәләр белән тәэмин итҥчеләр белгечләре ведомствоара электрон 

хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос нигезендә соратып алына торган 

документларны (мәгълҥматны) тапшыра яки муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен 

кирәкле документ һәм (яки) мәгълҥматның булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрә 

(алга таба – баш тарту турында белдерҥ кәгазе). 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар органга яки документ һәм 

мәгълҥмат бирҥче оешмага ведомствоара соратып алу кергән кӛннән алып ӛч кӛн 

эчендә гамәлгә ашырыла. Процедураларның нәтиҗәсе: Документлар (белешмәләр) 

яки баш тарту турында хәбәрнамә. 

 

3.5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләрен әзерләҥ 

 

3.5.1. Палата белгече башкара: 

гаризага теркәлә торган документларның эчтәлеген тикшерә; 

әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән 

баш тарту ӛчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән баш тарту ӛчен нигез булган очракта, палата 

белгече гамәлгә ашыра: 

җир участогының урнашу схемасын раслаудан баш тарту турында карар 

проектын әзерләҥ, (мондый карар кабул итҥнең барлык нигезләрен кҥрсәтеп) (алга 

таба – баш тарту турында карар). 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән баш тарту ӛчен нигез булмаган очракта Палата 

белгече: 

территорияләрнең кадастр планында җир участогы схемасын раслау турында 

карар проектын әзерли. 

Әзерләнгән документ проектын Палата җитәкчесенә килештерҥгә тапшыра. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар, сорауларга җаваплар кергәннән 

соң, ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: Палата җитәкчесенә тапшырылган документ 

проекты. 

3.5.2. Палата рәисе документ проектын килештерә һәм кул кую ӛчен Башкарма 

комитет җитәкчесенә җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар узган процедураны 

тәмамлаганнан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла.  
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Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә имзага 

юнәлдерелгән документ проекты. 

3.5.3. Башкарма комитет җитәкчесе документ проектын имзалый һәм палатага 

җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура узган процедураны тәмамлаганнан 

соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: территорияләрнең кадастр планындагы җир 

участогы схемасын (схема белән) раслау яки яки җир участогының урнашу схемасын 

раслаудан баш тарту турында теркәҥ ӛчен Палатага җибәрелгән карар. 

 

3.6. Гариза бирҥчегә муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсен бирҥ 

 

3.6.1. Палата белгече карарны (схема белән) терки һәм мӛрәҗәгать итҥчегә 

бирә яисә почта аша җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар гамәлгә ашырыла: 

15 минут эчендә - гариза бирҥче ҥзе килеп җиткән очракта; 

җавап почта аша җибәрелгән очракта, узган процедура тәмамланганнан соң 

бер кӛн эчендә,. 

Процедураның нәтиҗәсе: бирелгән (җибәрелгән) карар (схема белән) яки баш 

тарту турында карар. 

 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

 

3.7.1.Гариза бирҥче КФҤтә муниципаль хезмәт алу ӛчен КФҤнең ерактагы эш 

урынына мӛрәҗәгать итәргә хокуклы. 

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ КФҤ эше регламенты нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

3.7.3. КФҤтән муниципаль хезмәт алу ӛчен документлар алганда процедуралар 

әлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Муниципаль 

хезмәтнең нәтиҗәсе КФҤкә җибәрелә.  

3.8. Техник хаталарны тӛзәтҥ. 

 

3.8.1. Документта муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торган техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирҥче Палатага тапшыра:  

техник хаталарны тӛзәтҥ турында гариза (кушымта № 2); 

гариза бирҥчегә техник хата булган муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәсе 

буларак бирелгән документ; 
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юридик кӛчкә ия, техник хаталар булуын таныклаучы документлар. 

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булып торучы документта кҥрсәтелгән 

мәгълҥматлардагы техник хаталарны тӛзәтҥ турында гариза бирҥче (аның вәкиле) 

шәхсән ҥзе яки почта аша (шул исәптән электрон почта аша), яисә дәҥләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы яки КФҤ аша җибәрелә. 

3.8.2. Документларны кабул итҥ ӛчен җаваплы белгеч техник хаталарны тӛзәтҥ 

турында гариза кабул итә, кушып бирелгән документлар белән гаризаны терки һәм 

аларны Палатага тапшыра. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура гаризаны теркәгәннән соң бер кӛн 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: палата белгеченә карауга юнәлдерелгән кабул 

ителгән һәм теркәлгән гариза. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һәм хезмәт нәтиҗәсе булган 

документка тӛзәтмәләрне кертҥ максатларында әлеге Регламентның 3.5 пунктлары 

белән каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм мӛрәҗәгать итҥчегә (аның 

вәкиленә) техник хата булган документның оригиналын алу белән шәхсән ҥзе 

имзалый яисә мӛрәҗәгать итҥчегә почта аша җибәрҥ (электрон почта аша) юлы 

белән документ алу мӛмкинлеге турында хат җибәрә . Әлеге пунктчада билгеләнә 

торган процедура техник хаталар ачыкланганнан яки теләсә кайсы кызыксынган 

заттан хата турында гариза алынганнан соң ӛч кӛн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирҥчегә бирелгән (җибәрелгән) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәтләр күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең тулы һәм сыйфатлы булуын контрольдә 

тоту мӛрәҗәгать итҥчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерҥ, 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының ҥтәлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарә 

органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмавына) карарлар әзерләҥне ҥз 

эченә ала. 

Административ процедураларның ҥтәлешен контрольдә тоту формалары 

булып тҥбәндәгеләр торалар: 

1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һәм 

килештерҥ. Тикшерҥ нәтиҗәсе булып, проектларны визалау тора; 

2) билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерҥ; 

3) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процедураларының ҥтәлешен билгеләнгән 

тәртиптә тикшерҥ.  
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Контроль тикшерҥләр планлы (җирле ҥзидарә органы эшчәнлегенең ярты яки 

еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш булырга мӛмкин. 

Тикшерҥләр уздырганда муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ (комплекслы тикшерҥләр) 

белән бәйле барлык мәсьәләләр яки мӛрәҗәгать итҥченең конкрет мӛрәҗәгате 

буенча карала ала. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләрнең эзлеклелеге ҥтәлешенә агымдагы контроль муниципаль 

хезмәт кҥрсәтҥ эшен оештыруга җаваплы Палата рәисе, шулай ук Палата белгечләре 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

 

4.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ буенча административ процедуралар 

тарафыннан билгеләнгән гамәлләр тәртибен ҥтәҥгә агымдагы контроль Палата рәисе, 

шулай ук Палата белгечләре тарафыннан башкарыла.  

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарә органының структур бҥлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Ҥткәрелгән тикшерҥләр нәтиҗәсендә мӛрәҗәгать итҥчеләр хокукларын бозу 

ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 

җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарә органы җитәкчесе мӛрәҗәгать итҥчеләрнең 

мӛрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшермәгән ӛчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарә органының структур бҥлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе 

урынбасары) әлеге Регламентның 3 бҥлегендә кҥрсәтелгән административ 

гамәлләрне вакытында һәм (яисә) тиешенчә ҥтәмәгән ӛчен җаваплы. 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ барышында кабул ителә (гамәлгә ашырыла) 

торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) ӛчен вазыйфаи затлар һәм башка 

муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан контрольдә тоту Муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә Палата 

эшчәнлеге ачыклыгы, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм ышанычлы мәгълҥмат алу һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ процессында 

мӛрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерҥ мӛмкинлеге аша 

гамәлгә ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
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5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в 

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Палаты, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального 

образования. 

Мӛрәҗәгать итҥче шикаять белән мӛрәҗәгать итә ала, шул исәптән тҥбәндәге 

очракларда да: 

 1) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ турында гариза бирҥченең гарызнамәсен теркәҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ вакытын бозу; 

3) Мӛрәҗәгать итҥчедән документлар, мәгълҥматлар яки Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мӛслим муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган муниципаль хезмәтләр ашыруын таләп ит; 

4) мӛрәҗәгать итҥчедән муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мӛслим муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итҥдән баш тарту; 

5) Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдән баш тарту нигезләре федераль законнарда 

һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 

актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган булса; 

6) мӛрәҗәгать итҥчедән Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

Мӛслим муниципаль районы норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль 

хезмәт кҥрсәткәндә тҥләҥ таләп итҥ; 

7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән ялгышлыкларны һәм хаталарны 

тӛзәтҥдән баш тартуы яки мондый тӛзәтҥләрнең билгеләнгән срогын бозу. 

8) муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ нәтиҗәләре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тәртибен бозу; 

9) Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне туктатып торганда – әгәр 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; 

10) мӛрәҗәгать итҥченең муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥ ӛчен кирәкле документларны кабул итҥдән баш тартканда яисә муниципаль 

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

ӛлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, гариза бирҥченең таләбе һәм 

(яисә) дӛреслеге кҥрсәтелмәгән документлар яисә мәгълҥмат таләп итҥе. 
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5.2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның, муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 

кҥрсәтҥче орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять язма рәвештә кәгазьдә яисә электрон формада бирелә. 

Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мәгълҥмат-телекоммуникация 

челтәрен, муниципаль район рәсми сайтын ___________, http://www.___.tatarstan.ru, 

Татарстан Республикасы дәҥләт һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥләрнең бердәм 

порталын http://uslugi.tatar.ru/, Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) 

бердәм порталын http://www.gosuslugi.ru/ кулланып, шулай ук  мӛрәҗәгать итҥченең 

шәхси кабул итҥ вакытында җибәрелергә мӛмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органга яисә югары органга (булган 

очракта) кергән шикаять аны теркәгән кӛннән алып унбиш эш кӛне эчендә, ә 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче орган тарафыннан документлар кабул итҥдән баш 

тарткан очракта, мӛрәҗәгать итҥчедән документлар кабул итҥдән яки җибәрелгән 

опечаткаларны һәм хаталарны тӛзәтҥдә яисә мондый тӛзәтҥләрнең билгеләнгән 

срогы бозылуга шикаять бирелгән очракта – аны теркәгән кӛннән биш эш кӛне 

эчендә каралырга тиеш. 

5.4. Шикаять тҥбәндәге мәгълҥматны ҥз эченә алырга тиеш: 

1) карарларга һәм гамәлләргә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

хезмәт кҥрсәтҥче органның, хезмәт кҥрсәтҥче органның вазыйфаи заты яисә 

муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган 

очракта), физик затның яшәҥ урыны турында белешмәләр, мӛрәҗәгать итҥче юридик 

затның урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә телефонының номеры 

(номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һәм мӛрәҗәгать итҥчегә җавап 

бирелергә тиешле почта адресы (булганда) ; 

3)  муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның яисә органның вазыйфаи заты яки 

муниципаль хезмәткәрнең шикаять бирелә торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл 

кылмау) турында белешмәләр; 

4) мӛрәҗәгать итҥче хезмәт кҥрсәтҥче органның, хезмәт кҥрсәтҥче орган 

вазифаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 

кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән шартларны раслый торган 

документларның кҥчермәләре дә кушылырга мӛмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа 

кушып бирелә торган документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча тҥбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә: 
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1)  Кабул ителгән карарны гамәлдән чыгару, дәҥләт хезмәтен кҥрсәтҥ 

нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны 

тӛзәтҥ, мӛрәҗәгать итҥчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 

актларында алуы каралмаган тҥләҥләрне кайтарып бирҥ рәвешендә шикаять 

канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерҥдән баш тартыла. 

Мӛрәҗәгать итҥчегә, әлеге пунктта кҥрсәтелгән карар кабул ителгән кӛннән 

соң килҥче кӛннән дә соңга калмыйча, язма рәвештә һәм мӛрәҗәгать итҥче теләге 

буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивацияле җавап 

җибәрелә. 

5.7. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мӛрәҗәгать 

итҥчегә муниципаль хезмәт кҥрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълҥмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар ӛчен гафу 

ҥтенәләр һәм муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ максатларында мӛрәҗәгать итҥчегә 

башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълҥмат кҥрсәтелә. 

5.8. Шикаять мӛрәҗәгать итҥче җавапта канәгатьләндерелергә тиеш тҥгел дип 

танылган очракта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирҥ тәртибе турында 

мәгълҥмат бирелә 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук 

бозу яки җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау 

вәкаләте бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр гамәлдәге материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрә.



1 нче кушымта 
 

 
Мӛслим муниципаль районының Мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре палатасына 

____________________________ (муниципаль берәмлек җирле ҥзидарә органы исеме) 
(кемнән)________________________________________ (физик затлар ӛчен-шәхесне 

раслаучы фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), яшәҥ урыны, документ 

реквизитлары, ИНН) 
__________________________________________  

(юридик затлар ӛчен-ЕГРЮЛда, ОГРНДА дәҥләт теркәве турында мәгълҥмат, урнашу урыны, 

оештыру-хокукый формасы) 
_____________________________________________________________ 

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтә ӛчен телефон номеры) 

 

Гариза 

территорияләрнең кадастр планында җир кишәрлеге яки җир кишәрлекләре 

схемасын раслау турында 

 

Җир кишәрлеге схемасын раславыгызны сорыйм. Җир кишәрлегенең урнашу 

схемасы нигезендә тӛзелә торган ______ кв.м җир кишәрлеге тҥбәндәге адрес 

буенча урнашкан: _______________ муниципаль районы( шәһәр округы), торак 

пункт ____________________ ур.________________ йорт _______ (җир 

кишәрлегенең адресы булмаганда, җир кишәрлегенең урнашу урынының башка 

тасвирламасы). Җир кишәрлегенең кадастр номеры* яки җир кишәрлекләренең 

кадастр номерлары _____________:______, __________________: ___, 

________________:______. 

 (җир участогының еллык(яңа) җир участогыннан барлыкка килҥе(алынуы), кҥчемсез милек дәҥләт кадастрына кертелгән 

мәгълҥматлар(һ. б.) турында мәгълҥматлар кҥрсәтелгән) 

________________________________________________________________________ 
(чикләрендә җир кишәрлеге яки барлыкка килә торган җир участогыннан рӛхсәт ителгән файдалану тӛре барлыкка килә торган территориаль зона) 

Җир кишәрлеге керә _______________________________________. (җирләрнең 

категориясе кҥрсәтелә) 

Гаризага тҥбәндәге документлар теркәлә (кҥчермәләре):  

1) шәхесне раслаучы документлар;  

2) вәкил вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр мӛрәҗәгать итҥче исеменнән 

вәкил эшли икән);  

3) территориянең кадастр планында җир кишәрлеген яки җир кишәрлекләрен 

урнаштыру схемасы. Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системага салу, 

туплау, саклау, аныклау (яңарту,үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), 

шәхси мәгълүматны иминләштерү, блоклау, юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт 

күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләргә 

(шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт күрсәтү 

максатларында, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан карарлар кабул 

итүне дә кертеп) үземнең һәм мин тәкъдим иткән шәхеснең ризалыгын раслыйм.   
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Мина һәм мин тәкъдим иткән шәхескә кагылышлы, минем тарафтан кертелгән 

түбәндәге  мәгълүматлар дөреслеген раслыйм. Гаризага кушып бирелгән документлар 

(документлар күчермәләре) Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән таләпләргә 

туры килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм аларда дөрес 

белешмәләр.  

Миңа муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча телефон аша бирелгән 

сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм:_______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)           (Ф.И.О.) 
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2 нче Кушымта 

КАРАР 

« ____ »_____________20___ ел        № ______ 

 

ТЕРРИТОРИЯНЕҢ КАДАСТР ПЛАНЫНДА ҖИР КИШӘРЛЕГЕНЕҢ 

УРНАШУ СХЕМАСЫН РАСЛАУ ТУРЫНДА 

 

__________________________________ гаризаны караганнан соң, Россия 

Федерациясе Җир кодексы нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

 

________________________________________ (адресы, урнашу урыны) территориясенең 

кадастр планында (әлеге кҥрсәтмәгә 1 кушымта) урнашкан, _______________  җир 

категориясеннән булган, __________кв. м җир кишәрлеген рӛхсәт ителгән 

файдалану тӛре белән мәйданда урнаштыру схемасын расларга ___________. 

 

1. Әлеге кҥрсәтмәнең ҥтәлешен контрольдә тотуны 

________________________________________________________________ йӛкләргә. 
(вазыйфасы, Ф. И. О.) 

 

Җитәкче___________________ 

 



КАРАРга кушымта 

 

«__»________20___ел.  

___ номерлы Боерык белән  

расланган 

 

 

ТЕРРИТОРИЯНЕҢ КАДАСТР ПЛАНЫНДА ҖИР КИШӘРЛЕГЕН УРНАШТЫРУ 

СХЕМАСЫ 

 

Кадастр кварталы: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Җир кишәрлеге урнашу - ___________________________  

Җир кишәрлеге мәйданы- ___________кв. м.  

Җирләрнең категориясе - ___________________________  

Рӛхсәт ителгән куллану тӛре - ___________________________  

Җир кишәрлегенең кадастр номеры,  

аның ярдәмендә барлыкка килә торган 

җир кишәрлегенә керҥ мӛмкинлеге тәэмин ителә ________________________  
(әгәр дә дәҥләт яки муниципаль милектә булган  

җир участогы аша файдалану мӛмкинлеге бар икән)  

Башлангыч җир кишәрлекләренең  

кадастр номерлары  
(җир кишәрлеге барлыкка  

килә торган җир участоклары)                                  ___________, _____________  

 

 

 

______________________________ 

 



27 

 

3 нче Кушымта  

Мӛслим муниципаль районы Җир 

һәм мӛлкәт мӛнәсәбәтләре Палатасы 

рәисенә 

(кемнән)___________________________ 

Техник хаталарны төзәтү турында гариза 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥдә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм: 

_______________________________________________________________________ 

(хезмәтнең исеме) 

Язылган:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дӛрес белешмә:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хатаны тӛзәтҥегезне 

һәм  тиешле ҥзгәрешләр кертҥегезне сорыйм.  

Тҥбәндәге документларны терким: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны тӛзәтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 

ителгән очракта, мондый карарны тҥбәндәгечә җибәрҥегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибәрҥ юлы белән:________________; 

җибәрелгән адрес буенча почта аша кәгазьдә расланган кҥчермә рәвешендә: 

________________________________________________________________. 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системага салу, туплау, саклау, 

аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси 

мәгълүматны иминләштерү, блоклау, юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү 

кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләргә (шул 
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исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында, 

муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан карарлар кабул итүне дә кертеп) 

үземнең һәм мин тәкъдим иткән шәхеснең ризалыгын раслыйм.   

Мина һәм мин тәкъдим иткән шәхескә кагылышлы, минем тарафтан кертелгән 

түбәндәге  мәгълүматлар дөреслеген раслыйм. Гаризага кушып бирелгән документлар 

(документлар күчермәләре) Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән таләпләргә 

туры килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм аларда дөрес 

белешмәләр.  

Миңа муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча телефон аша бирелгән 

сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм:_______________________. 

______________    _________________ ( ________________) 

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

   (белешмә)

  

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә 

тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 

Мөслим муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма Комитет Җитәкчесе 2-45-68 Muslum@tatar.ru 

Палата Рәисе 2-47-33 

2-54-50 

Pizo.Muslyumovo@tatar.ru 

 

 

 

Мөслим муниципаль районы Советы 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Муниципаль район Башлыгы 2-45-00 

2-42-66 

Glavy.Priemnaya.musl@tatar.ru 

 

 


