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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 

«09» декабрь 2019 ел                                                              № 352 

 
Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Опека һәм попечительлек өлкәсендә 
дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 
регламентлары турында»гы 2018 елның 29 
декабрендәге 381нче номерлы карарына 
үзгәрешләр кертү турында 
(16.10.2019 №300 карар редакциясендә) 
 

РФ Хөкүмәтенең 2011 елның 27 сентябрендәге 797 нче  номерлы «Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре һәм башкарма 
хакимиятнең федераль органнары арасында үзара хезмәттәшлек,  бюджеттан тыш 
дәүләт фондлары органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 
хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары турында»гы карарын үтәү йөзеннән 
карар итә: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Опека һәм 
попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 
регламентлары турында»гы 2018 елның 29 декабрендәге 381нче номерлы карарына  
(16.10.2019 №300 карар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. №3, №4, №6, №7, №11, №13, №16, № 17, № 18 кушымталарда:  
- 1.4. пунктны  түбәндәге эчтәлекле унөченче абзац өстәргә: 
«2011 елның 27 сентябрендәге 797 нче номерлы «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре һәм башкарма хакимиятнең федераль 
органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары органнары, Россия Федерациясе 
субъектларының дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары арасында 
үзара хезмәттәшлек турында»  РФ Хөкүмәте карары»; 

- унөченче, ундүртънче, унбишенче, уналтынчы, унҗиденче, унсигезенче,  
унтугызынчы абзацларны ундүртенче, унбишенче, уналтынчы, унҗиденче, 
унсигезенче, унтугызныча, егерменче абзацлар дип санарга. 

1.2.  №3, №4, №6, №7, №11, №13, №16, № 17, № 18 кушымталарны түбәндәге 
эчтәлекле 6 бүлек өстәргә: 

«6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 
административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре 

6.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 
түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итү; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны кабул 

итү һәм теркәү; 
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3) дәүләт хезмәтләре күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән 
комплекслы ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 
Формалаштыру һәм җибәрү; 

4) мөрәҗәгать итүченең дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза биргәндә 
файдаланылган көчәйтелгән квалификацияле санлы имзасының чынлыгын тикшерү; 

5) документлар белән Башкарма комитетка гариза җибәрү; 
6) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте нәтиҗәсен бирү. 
6.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итү 
Гариза бирүче КФҮкә шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почтага дәүләт 

хезмәтләрен алу тәртибе турында консультацияләр алу өчен мөрәҗәгать итәргә 
хокуклы.  

КФҮ белгече гариза бирүчегә хәбәр итә, шул исәптән дәүләт хезмәте алу өчен 
тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка сораулар 
буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче КФҮ сайтыннан ирекле файдалану юлы белән дәүләт хезмәте 
күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала ала  http://mfc16.tatarstan.ru/ 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 
гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәүләт хезмәте күрсәтүнең составы, тәкъдим 
ителә торган документация формасы һәм башка мәсьәләләр буенча мәгълүмат. 

6.3. Гариза кабул итү һәм теркәү 
6. 3.1. Мөрәҗәгать итүче, ышанычлы зат аша яки электрон формада дәүләт 

хезмәте күрсәтү турында язмача гариза бирә һәм әлеге регламентның 2.5 пункты 
нигезендә КФҮдә ерактан торып урнашкан эш урыны турында документлар тапшыра.  

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша җибәрелә. Электрон 
формада алынган гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

.3.2. КФҮ белгече, гаризалар кабул итә торган, КФҮ эше Регламентында 
каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар КФҮ эше Регламентында 
билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 
6.4. Документлар пакетын формалаштыру 
5.4.1. КФҮ белгече КФҮ эше регламенты нигезендә: 
мөрәҗәгать итүченең дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификация санлы электрон имза чынбарлыгын 
тикшерә; 

дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 
ведомствоара сорау буенча да, ведомствоара запросларны формалаштыра һәм 
җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар КФҮ эше Регламентында 
билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән запрослары. 
6.4.2. КФҮ белгече запросларга җаваплар алгач, документлар пакетын 

формалаштыра һәм аны, регламентта билгеләнгән тәртиптә, Башкарма комитетка 
җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар КФҮ эше Регламентында 
билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән документлар. 
6.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
6.5.1. КФҮ белгече Башкарма комитеттан дәүләт хезмәте нәтиҗәсенә 

ирешкәндә аны билгеләнгән тәртиптә терки. мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) 
гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре 
турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар Башкарма комитеттан 
документлар кергән көнне гамәлгә ашырыла. 

http://mfc16.tatarstan.ru/


Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

6.5.2. КФҮ белгече гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүнең нәтиҗәсен 
бирә 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар, мөрәҗәгать итүче килеп 
җиткән көнне, чират тәртибендә, КФҮ эше Регламентында билгеләнгән срокларда 
гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бирелгән дәүләт хезмәте.». 
2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 
http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 
«Интернет» мәгълүмат-коммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru/. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 

 
 
 
       Җитәкче                                                                                А.Х. Шәмсетдинов 
 


