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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МҾСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

__11.12.2019 г.___ М ҿ с л и м   №__762___ 

 
 

Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән 

тыш), шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга-товар җитештерүчеләргә, хезмәт 

күрсәтүчеләргә субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында 

 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, 

«Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте башкарма органнары тарафыннан 

дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтелҥнең административ регламентларын эшлҽҥ һҽм раслау 

тҽртибен раслау турында һҽм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

аерым карарларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» 2010 елның 2 ноябрендҽге 880 

номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендҽ, 

Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы (шҽһҽр округы) Башкарма 

комитеты КАРАР БИРҼ: 

1. Расларга: 

1.1. Юридик затларга (дҽҥлҽт (муниципаль) учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн 

тыш), шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга – товарлар, эшлҽр, хезмҽтлҽр 

җитештерҥчелҽргҽ субсидиялҽр бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

административ регламентын (1 нче Кушымта). 

2. Ҽлеге карарны muslumovo.tatarstan.ru сайтында бастырып чыгарырга 

3. Муниципаль район Башкарма комитетының территориаль ҥсеш бҥлегенҽ ҿч 

эш кҿне эчендҽ юридик затларга (дҽҥлҽт (муниципаль) учреждениелҽргҽ 

субсидиялҽрдҽн тыш), шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга - товар, эш, хезмҽт 

кҥрсҽтҥчелҽргҽ Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр 

округының) «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ субсидиялҽр бирҥ 

буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентын урнаштыруны 

тҽэмин итҽргҽ. 

          4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны Мҿслим муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенең беренче урынбасары Р. А. Ильясовка йҿклҽргҽ. 

 

Башкарма комитет җитәкчесе 

вазыйфаларын башкаручы                                                        И. Х. Әхмәтов 
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Татарстан Республикасы  

Мҿслим муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

«______»____________________ 

  _____  номерлы карарына 

1 нче кушымта 

 

Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән 

тыш), шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга-товар җитештерүчеләргә, хезмәт 

күрсәтүчеләргә субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты 

 

1. Гомуми нигазләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга 

таба - Регламент) юридик затларга (дҽҥлҽт (муниципаль) учреждениелҽргҽ 

субсидиялҽр бирҥдҽн тыш), индивидуаль эшкуарларга, физик затларга - товар 

җитештерҥчелҽргҽ, хезмҽт кҥрсҽтҥчелҽргҽ (алга таба - муниципаль хезмҽт) 

субсидиялҽр бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен 

билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: юридик затлар һҽм физик затлар, 

индивидуаль эшмҽкҽрлҽр (алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы 

Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽтне башкаручы - Мҿслим муниципаль районы Башкарма 

комитетының территориаль ҥсеш бҥлеге (алга таба - Бҥлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: 423970, Татарстан Республикасы, 

Мҿслим авылы, Пушкин урамы, 41 йорт. 

Бҥлек урнашу урыны: 423970, Татарстан Республикасы, Мҿслим авылы, 

Пушкин урамы, 91 йорт. 

Эш графигы: 

дҥшҽмбе - җомга: 8.00 сҽгатьтҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;  

шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Ял итҥ һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре 

белҽн билгелҽнҽ. 

Белешмҽ телефоны 8(85556)2-46-07.  

Шҽхесне раслаучы документлар буенча ҥтҥ. 

1.3.2. Муниципаль районның «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽге рҽсми сайтының адресы (алга таба - «Интернет» челтҽре): 

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

1.3.3. Муниципаль хезмҽт турында мҽгълҥмат тҥбҽндҽгелҽрдҽн алынырга 

мҿмкин: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен Башкарма комитет биналарында 

урнашкан  муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы 

мҽгълҥмат стендлары ярдҽмендҽ. Мҽгълҥмат стендларында урнаштырыла торган 

мҽгълҥмат шушы Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 

http://muslumovo.tatarstan.ru/
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пунктларындагы (пунктчаларындагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз 

эченҽ ала; 

2) «Интернет» челтҽре аша Башкарма комитетның рҽсми сайтында (http:/ 

muslumovo.tatarstan.ru/);  

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында 

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

4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (http:/ 

www.gosuslugi.ru/);  

5) Башкарма комитетта (Бҥлектҽ): 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яисҽ телефоннан; 

язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - 

кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Палата 

белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет 

биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен 

урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1998 елның 31 июлендҽге 145-ФЗ 

номерлы (РФ законнар җыентыгы, 03.08.1998, № 31, 3823 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 

131 номерлы ТР Законы) (РФ законнар җыентыгы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 

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

Федераль закон) (РФ законнар җыентыгы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.); 

2004 елның 29 маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы  (Татарстан Республикасы, №113, 05.06.2004); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба - 45-ТРЗ 

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

03.08.2004); 

Мҿслим муниципаль районы Советының 2015 елның 01 декабрендҽге 17 

номерлы карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль 

районы уставы (алга таба - Устав); 

Мҿслим муниципаль районы Советы карары белҽн расланган Мҿслим 

муниципаль районының 24.05.2019 № 147 Башкарма комитеты турында Нигезлҽмҽ 

(алга таба - БК турындагы нигезлҽмҽ); 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 

торып эшлҽҥ урыны - муниципаль районнарның авыл җирлеклҽрендҽ 

документларны кабул итҥ һҽм бирҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне консультациялҽҥ 

тҽрҽзҽсе; 

техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн 

һҽм документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) 

http://www.gosuslugi.ru/
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дҿреслеккҽ туры килмҽве (язудагы хата, ялгыш басылу, грамматик яки арифметик 

хата) аркасында килеп чыккан хата. 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – 

гариза) нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау нигезлҽнҽ 

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

бланкта (1 нче кушымта) тутырыла. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальной услуги 

Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәтне яисә таләпне 

билгели торган норматив 

акт 

2.1. Муниципаль хезмҽтнең исеме Юридик затларга (дҽҥлҽт (муниципаль) 

учреждениелҽренҽ), индивидуаль эшкуарларга, физик 

затларга - товарлар, эшлҽр һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр 

җитештерҥчелҽргҽ субсидиялҽр бирҥ 

РФ Бюджет Кодексының 78 

статьсы 3 п.,20 статьясы 3п. 

 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ 

башкарма-боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль 

районы Башкарма комитетының территориаль ҥсеш 

бҥлеге 

Башкарма комитет турында 

нигезлҽмҽ 

 

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы 

1) Субсидия бирҥ турында шартнамҽ (килешҥ) (2 

нче кушымта); 

2) Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында карарлар 

РФ Бюджет Кодексының 78 

статьясы 3 п., 20 статьясы 3 

п. 

 

2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

вакыты, шул исҽптҽн муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, Россия 

Федерациясе законнары белҽн 

каралган очракта муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору 

срогы 

Гариза бирҥ кҿнен дҽ кертеп, 15 кҿн дҽвамында 
1
  

2.5. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен, 

шулай ук дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булып 

торган хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ ҿчен, 

1) Хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ турында гариза; 

2) Шҽхесне таныклый торган документлар; 

3) Вҽкалҽтле вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган 

документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил 

 

                                                 
1
 Процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ. 
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закон яки башка норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле, гариза бирҥче 

тапшырырга тиешле 

документларның тулы исемлеге, 

гариза бирҥче тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе. 

эшлҽсҽ); 

4) Гариза биргҽн датага кадҽрге ике ел эчендҽ 

хуҗалык субъекты җитештергҽн һҽм (яисҽ) гамҽлгҽ 

ашырылган товарлар тҿрлҽренең, товар кҥлҽмнҽренең 

аталышы,  яисҽ, эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру срогы 

ике елдан кимрҽк вакыт дҽвамында булса, 

товарларның тҿрлҽрен кҥрсҽтеп атамалары. 

5) Эшчҽнлекнең тҿп кҥрсҽткечлҽре турында 

таныкланган белешмҽлҽр; 

Гаризалар һҽм документлар бер нҿсхҽдҽ 

тапшырыла. 

2.6. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен 

норматив-хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле, дҽҥлҽт 

органнары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм башка оешмалар 

карамагында булып, гариза 

бирҥче тапшыруга хокуклы 

булган документларның тулы 

исемлеге, шулай ук гариза 

бирҥчелҽр тарафыннан аларны 

алу ысуллары, шул исҽптҽн, 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар алар карамагында 

булган дҽҥлҽт органы, җирле 

ҥзидарҽ органы яки оешма. 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында 

тҥбҽндҽгелҽр алына: 

1) ЕГРЮЛдан яисҽ ЕГРИПтан белешмҽлҽр; 

2) Законнарны бозган ҿчен салымнар, җыемнар, 

пенялар һҽм штрафлар тҥлҽҥ буенча бурыч барлыгы 

(булмау); 

3) Бухгалтерлык балансыннан белешмҽлҽр (шул 

исҽптҽн табышлар һҽм зыян турында хисап). 
 

 

2.7. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен 

талҽп ителгҽн һҽм дҽҥлҽт 

хезмҽтен кҥрсҽтҥче башкарма 

орган тарафыннан тормышка 

ашырыла торган норматив 

Муниципаль хезмәтне килештерү таләп ителми  
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хокукый актларда каралган 

очракларда килештерҥ зарури 

булган дҽҥлҽт хакимияте 

органнары (җирле ҥзидарҽ 

органнары) һҽм аларның структур 

бҥлекчҽлҽре исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

1) Тиешле булмаган зат тарафыннан документлар 

тапшыру; 

2) Тапшырылган документларның ҽлеге 

регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган 

документларда килешенмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның 

эчтҽлеген аңлатырга мҿмкинлек бирми торган җитди 

зыяннар бар; 

4) Тиешле органга документлар тапшырмау 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору яки баш 

тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге 

Хезмҽтне туктатып тору ҿчен нигезлҽр 

каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигезлҽр: 

1) Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар 

тулы кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тҽкъдим ителгҽн 

гаризаларда һҽм (яисҽ) документларда тулы булмаган 

һҽм (яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар; 

2) Тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче ҥз 

инициативасы белҽн тҽкъдим ителмҽгҽн булса, дҽҥлҽт 

хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ органы йҽ дҽҥлҽт 

хакимиятенең ведомство буйсынуындагы органы 

яисҽ җирле ҥзидарҽ органы тарафыннан муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документның һҽм (яисҽ) 

мҽгълҥматның булмавы турында дҽлиллҽҥче 

ведомствоара гарызнамҽгҽ җавапның керҥе; 

3) Агымдагы календарь елга ______________ 

РФ Бюджет Кодексының 20 

статьяның 3п., 78 статьяның 

3 пункты 
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муниципаль районы бюджеты турындагы карар белҽн 

каралган бюджет ассигнованиелҽре булмау һҽм (яисҽ) 

тиешле финанс елына бюджет билгелҽре 

суммасыннан тулысынча файдалану 

2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен алына торган дҽҥлҽт 

пошлинасын яисҽ башка тҥлҽҥне 

алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре 

Муниципаль хезмәт бушлай бирелә  

2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 

хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽн ҿчен тҥлҽҥ 

алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре 

(мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ 

методикасы турындагы 

мҽгълҥматны да кертеп) 

       Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми 

 

2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында сорау биргҽндҽ һҽм 

мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽлҽрен алганда чират 

кҿтҥнең максималь вакыты 

Чират булган очракта муниципаль хезмәт алуга 

гариза бирү – 15 минуттан да артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда, 

чиратның максималь көтү вакыты 15 минуттан 

артмаска тиеш. 

Ҽлеге регламент белҽн 

билгелҽнгҽн 

2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында мҿрҽҗҽгать итҥченең 

гарызнамҽсен теркҽҥ вакыты (шул 

исҽптҽн электрон формада). 

Гариза килгәннән соң бер көн эчендә  

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ, 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кҿтеп 

тору һҽм кабул итҥ урынына, шул 

исҽптҽн инвалидларны социаль 

яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

Дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтелҥ янгынга каршы 

система һҽм янгын сҥндерҥ системасы 

урнаштырылган, документлар тутыру ҿчен кирҽкле 

җиһазы һҽм мҽгълҥмати стенд куелган бҥлмҽлҽрдҽ 

башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин 

ителҽ (уңайлы керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ 
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объектларның инвалидлар ҿчен 

ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ, 

мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

тҽртибе турында визуаль, текст 

һҽм мультимедиа 

мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ карата талҽплҽр 

хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза 

бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн 

инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ 

алып урнаштырыла. 

2.15. Дҽҥлҽт хезмҽтенең 

мҿмкинлек һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн, 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтелгҽндҽ, 

гариза бирҥченең вазифаи затлар 

белҽн аралашулары саны һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт 

хезмҽтен дҽҥлҽт хезмҽтлҽре һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче 

купфункцияле ҥзҽктҽ, дҽҥлҽт 

хезмҽтлҽре һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең ерактагы 

эш урыннарында алу мҿмкинлеге, 

дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең 

барышы турында мҽгълҥматны 

алу мҿмкинлеге (шул исҽптҽн 

мҽгълҥмат-коммуникация 

технологиялҽрен файдаланып). 

Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

гариза бирҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ 

торган кирҽкле сандагы белгечлҽр һҽм биналар булу; 

мҽгълҥмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге 

мҽгълҥмат ресурсларында, дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында 

тулы мҽгълҥмат булу. 

Дҽҥлҽт хезмҽтенең сыйфаты кҥрсҽткечлҽре 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавыннан гыйбарҽт: 

документлар кабул итҥ һҽм бирҥ ҿчен чиратлар; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаятьлҽр; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ карата 

шикаятьлҽр. 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның да, мҿрҽҗҽгать итҥченең дҽ бер тапкыр ҥзара 
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хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлек 

озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (Алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤнең ерак эш 

урыннарында консультация, документларны кабул 

итҥ һҽм бирҥ белҽн КФҤ белгече шҿгыльлҽнҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында 

мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан Бердҽм 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында, КФҤ 

аша алынырга мҿмкин 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне электрон формада 

алу тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итү бүлмәсе аша яисә Татарстан Республикасы дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша алырга 

мөмкин. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны 

электрон формада бирү законда каралган очракта, 

гариза Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр Порталы аша (http://uslugi. 

tatar.ru/ ) яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

бердҽм порталы (http:// www.gosuslugi.ru/) аша 

бирелҽ. 

 

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 хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽртҽртибен тасвирлау 

 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчене консультациялҽҥ; 

2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽрнең эзлеклелеге блок-

схемасы 3 нче кушымтада кҥрсҽтелгҽн. 

3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ. 

 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче Бҥлеккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта 

аша муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу 

ҿчен тҽкъдим ителҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка 

мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын 

тутыруда ярдҽм итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документация 

формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр. 

 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ. 

 

3.3.1. Гариза бирҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында язмачага риза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендҽ Бҥлеккҽ документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада гариза Бҥлеккҽ 

электрон почта яки Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон 

формада алынган гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2. Бҥлектҽ гаризалар кабул итҥче белгеч: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгели;  

гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 
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ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның 

булу-булмавын тикшерҽ; 

тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҽ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерҥ, документларда 

чистартулар, ҿстҽҥлҽр, сызылган сҥзлҽр һҽм башка тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта, Бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне башкара: 

махсус журналда гаризаны кабул итҽ һҽм терки; 

гариза бирҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең  датасы һҽм вакыты турында, бирелгҽн керҥ номеры һҽм 

документларны кабул итҥ кҿне тамгасы белҽн тапшыра;  

гаризаны Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга җибҽрҽ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Бҥлек 

белгече, документларны кабул итҥне алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны 

теркҽҥ ҿчен каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул 

итҥдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, 

документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризалар һҽм документлар 15 минут эчендҽ кабул ителҽ; 

гариза, гариза кергҽннҽн соң, бер кҿн эчендҽ теркҽлҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга 

җибҽрелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире 

кайтарылган Документлар. 

3.3.3. Бҥлек җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм Бҥлек 

белгеченҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

 

3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы 

ярдҽмендҽ электрон рҽвештҽ тҥбҽндҽгелҽрне бирҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) ЕГРЮЛдан яки БРИПтан мәгълүматлар; 

2) Законнарны бозган өчен салымнар, җыемнар, пенялар һәм штрафлар 

түләү буенча бурыч барлыгы (булмау); 

3) Бухгалтерлык балансыннан белешмәләр (шул исәптән табышлар һәм 

зыян турында хисап). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 

3.4.2. Мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр, ведомствоара электрон 

хезмәттәшлек системасы аша кергән мөрәҗәгатьләр нигезендә, соратып алына 

торган документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт 
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күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүматның булмавы турында 

хәбәрнамәләр җибәрәләр (алга таба – баш тарту турында белдерү кәгазе). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар ведомствоара запрос орган 

яисҽ оешмага документ һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган органга кергҽн кҿннҽн алып 

биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла, ҽгҽр ведомствоара запроска җавапны 

ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ 

кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн 

билгелҽнмҽгҽн булса. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (белешмҽлҽр) яисҽ Бҥлеккҽ 

җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 
 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ 

 

3.5.1. Бҥлек белгече алынган документлар һҽм мҽгълҥматлар нигезендҽ: 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул 

итҽ; 

субсидия бирҥ турында яисҽ бирҥдҽн баш тарту турында карар проектын 

ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ 

процедурасын гамҽлгҽ ашыра;  

карар проектын Башкарма комитет җитҽкчесенҽ имзага җибҽрҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзага юнҽлдерелгҽн карар проекты. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура запросларга җаваплар кергҽн 

вакыттан ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.5.2. Башкарма комитет җитҽкчесе карар проектын раслый һҽм Бҥлеккҽ 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар алдагы процедура 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палаткага юнҽлтелгҽн кул куелган карар. 

3.5.3. Хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ турында карар кабул ителгҽндҽ, Бҥлек белгече 

юридик затларга (дҽҥлҽт (муниципаль) учреждениелҽргҽ субсидиялҽр бирҥдҽн 

тыш), индивидуаль эшкуарларга, физик затларга - товарлар, эшлҽр, хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽргҽ субсидиялҽр бирҥ буенча шартнамҽ (килешҥ) 

проектын ҽзерли һҽм килештерҥгҽ җибҽрҽ. 

Хезмҽтне кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽндҽ баш тарту 

турында хат проектын ҽзерли. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карар кабул ителгҽн вакыттан 

ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Бҥлек башлыгын килештерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

шартнамҽ (килешҥ) яки кире кагу турында хат проекты. 

3.5.4. Бҥлек җитҽкчесе шартнамҽ (килешҥ) яки баш тарту турында хат 

проектын килештерҽ һҽм имза кую ҿчен башкарма комитет җитҽкчесенҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар алдагы процедура 

тҽмамланганнан соң бер кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: килештерелгҽн шартнамҽ (килешҥ) яисҽ 

Башкарма комитет җитҽкчесе имзасына юнҽлдерелгҽн баш тарту турында хат. 

3.5.5. Башкарма комитет җитҽкчесе шартнамҽне (килешҥне) (ике нҿсхҽдҽ) 

яисҽ баш тарту турындагы хатны имзалый һҽм Бҥлеккҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар алдагы процедура 

тҽмамланганнан соң бер кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кул куелган шартнамҽ (килешҥ) яисҽ бҥлеккҽ 

җибҽрелгҽн баш тарту турында хат. 

3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

 

3.6.1.  

Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽч, аңа 

шартнамҽнең (килешҥнең) ике нҿсхҽсен тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн 

кҿнне 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзалау ҿчен бирелгҽн шартнамҽ (килешҥ) 

(ике нҿсхҽ). 

3.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче шартнамҽ (килешҥ) проекты белҽн таныша, 

шартнамҽнең (килешҥнең) ике нҿсхҽсен имзалый һҽм Бҥлек белгеченҽ кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура шартнамҽ (килешҥ) алган 

вакыттан алып 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: ике нҿсхҽдҽ имзаланган шартнамҽ (килешҥ) . 

3.6.3. Бҥлек белгече шартнамҽне (килешҥне) терки, шартнамҽнең 

(килешҥнең) бер нҿсхҽсен мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ имза куйдыртып кире тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура килешҥ (килешҥ) имзаланганнан 

соң 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.Результат процедуры: выданный 

заявителю договор (соглашение). 

3.6.4. Хезмҽтне кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан очракта Бҥлек белгече баш тарту 

турындагы хатны терки һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирҽ яисҽ почта аша җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура тҥбҽндҽгечҽ гамҽлгҽ 

ашырыла: 

15 минут дҽвамында - мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси килҥе очрагында; 

почта аша җавап җибҽрелгҽн очракта ҽлеге Регламентның 3.5.5.5 

пунктчасында каралган процедура тҽмамланган мизгелдҽн бер кҿн эчендҽ. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 

турында бирелгҽн (җибҽрелгҽн) хат. 
3.7. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ. 

 

3.7.1. Гариза бирҥче КФҤтҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен КФҤнең ерактагы 

эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.7.3. КФҤтҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен документлар алганда 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽтнең нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ.  
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3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 

хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче Бҥлеккҽ тапшыра:  

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (4 номерлы кушымта  ); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе 

буларак бирелгҽн документ; 

юридик кҿчкҽ ия, техник хаталар булуын таныклаучы документлар. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торучы документта кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматлардагы техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза бирҥче (вҽкалҽтле 

вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе яки почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге аша җибҽрелҽ. 

3.8.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны 

тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушып бирелгҽн документлар белҽн гаризаны 

терки һҽм аларны Бҥлеккҽ тапшыра. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Бҥлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пункты 

белҽн каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

(вҽкалҽтле вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын алу белҽн 

шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта 

аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. Ҽлеге пунктта 

билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы 

кызыксынган заттан хата турында гариза алынганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) 

документ. 

 

4. Муниципаль хезмәтләр күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулы һҽм сыйфатлы булуын контрольдҽ 

тоту мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ 

органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар ҽзерлҽҥне 

ҥз эченҽ ала. 
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Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тҥбҽндҽгелҽр торалар: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ 

һҽм килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып, проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшерҥ.  

Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты 

яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга 

мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яки мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет 

мҿрҽҗҽгате буенча карала ала. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең 

башкарылуын контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру максатларында Башкарма 

комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында 

белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль башкарма 

комитет җитҽкчесенең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы 

инфраструктур ҥсеш буенча урынбасары, , шулай ук инфраструктур ҥсеш бҥлеге 

белгечлҽре тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар 

турында нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр хокукларын бозу 

ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрне вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ (гамҽлгҽ ашырыла) 

торган карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ 

Башкарма комитет эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе 

турында тулы, актуаль һҽм дҿрес мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

барышында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге 

ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазифаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә 
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(гамәл кылмауларына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 

тәртибе 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка яки муниципаль 

берҽмлек советына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять 

бирергҽ хокуклы. 

Гариза бирҥче тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы 

гарызнамҽсен теркҽҥ срогын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы бозылу; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мҿслим муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган документларны талҽп итҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Мҿслим муниципаль районы норматив хокукый актларында 

каралган документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн кабул итҥдҽн баш тарту; 

5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Мҿслим муниципаль районының 

башка норматив хокукый актларында баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту; 

6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мҿслим муниципаль районы норматив 

хокукый актларында каралмаган тҥлҽҥ талҽп ителҥ; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 

Башкарма комитет, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яки 

хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту яки мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн вакытын 

бозу; 

5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ. 

Шикаятьне почта аша, кҥпфункцияле ҥзҽк аша, "Интернет" мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽреннҽн файдаланып, Мҿслим муниципаль районының 

рҽсми сайтыннан (http://www.muslumovo.tatarstan.ru), Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталыннан (http://uslugi.tatar.ru/), 

Дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм порталыннан 

(http://www.gosuslugi.ru/) файдаланырга, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчене шҽхсҽн 

кабул иткҽндҽ кабул итҽргҽ мҿмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы - аны теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне 

эчендҽ. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче 

органдагы вазыйфаи затның мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул итҥдҽн 

баш тартуына яисҽ җибҽрелгҽн басма хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ 

мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн 

алып биш эш кҿне эчендҽ кире кагылган очракта. 

5.4. Шикаять тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ алырга тиеш: 
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1) карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ 

торган хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи заты 

яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең исеме; 

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

очракта), физик затның яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр, мҿрҽҗҽгать итҥче 

юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ 

телефонының номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап бирелергҽ тиешле почта адресы (булганда) ; 

3)  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ органның вазыйфаи заты 

яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять бирелҽ торган карарлар һҽм гамҽллҽр 

(гамҽл кылмау) турында белешмҽлҽр; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче орган 

вазифаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл 

кылмавы) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. 

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн шартларны раслый торган 

документларның кҥчермҽлҽре дҽ кушылырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа 

кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять аны бирҥче муниципаль хезмҽттҽн файдаланучы зат 

тарафыннан имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

1) кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ 

бирелгҽн документларда хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн ялгыш 

һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары белҽн тҥлҽтҥ каралмаган акчаларны 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару формасында, шулай ук башка формаларда да 

шикаятьне канҽгатьлҽндерҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннең иртҽгесеннҽн дҽ 

соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең 

телҽге буенча электрон рҽвештҽ шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карап тикшерҥ барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 

шикаятьлҽрне карап тикшерҥ вҽкалҽтлҽре бирелгҽн вазыйфаи зат булган 

материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ. 
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1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль 

районы Башкарма комитетына 

(кемнҽн)____________________________________ 

_________________________________________ 

(алга таба – мҿрҽҗҽгать итҥче). 
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый формасы, 

дҽҥлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик затлар ҿчен - фамилиясе, 

исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары) 

 

Юридик затларга (дҽҥлҽт һҽм муниципаль учреждениелҽренҽ субсидиялҽрдҽн 

тыш), индивидуаль эшкуарларга, физик затларга-товар җитештерҥчелҽргҽ, хезмҽт 

кҥрсҽтҥчелҽргҽ субсидиялҽр бирҥ буенча ГАРИЗА  

 

Товарлар җитештерҥ, эшлҽр башкару, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен субсидия 

бирҥегезне сорыйм __________________________________________. 

 

Гаризага тҥбҽндҽге сканланган документлар теркҽлҽ: 

1) шҽхесне раслаучы документлар;; 

2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

3) Гариза биргҽн датага кадҽрге ике ел дҽвамында хуҗалык субъекты 

җитештергҽн һҽм (яисҽ) саткан товар тҿрлҽренең атамалары һҽм кҥлҽмнҽре, 

эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру срогы ике елдан да кимрҽк вакыт дҽвамында булса, 

товар кҥлҽмнҽренең атамасы; 

4) Эшчҽнлекнең тҿп кҥрсҽткечлҽре турында таныкланган белешмҽлҽр. 

Запрос булганда документларның сканерланган  нҿсхҽлҽренең бирергҽ сҥз 

бирҽм 

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (ФИО)  
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2 нче кушымта  

 

Субсидиялҽр бирҥ турында Шартнамҽ (килешҥ) 

 

Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы Советының 2005 

елның 30 декабрендҽге 33 номерлы карары белҽн расланган Татарстан 

Республикасы Мҿслим муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы 

нигезлҽмҽ нигезендҽ эш итҥче, алга таба «Башкарма комитет» дип аталачак 

Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы башлыгы 

________________________, бер яктан, һҽм алга таба «Предприятие» дип аталачак 

____________________, икенче яктан, алга таба «Яклар» дип аталучы 

__________________________ йҿзендҽ, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексының 2004 елның 29 маендагы 35-ТРЗ номерлы карары нигезендҽ 

тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге Шартнамҽне (килешҥне) тҿзеделҽр: 

 

1. ШАРТНАМҼ (КИЛЕШҤ) ПРЕДМЕТЫ  

 

1.1. Башкарма комитет предприятиенең эшчҽнлеге белҽн бҽйле чыгымнарны 

каплау, кредит бурычларын тҥлҽҥне дҽ кертеп, предприятиегҽ субсидия бирҽ. 

Субсидиялҽр предприятиенең башкарма комитет тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ расланган керемнҽр һҽм чыгымнар сметасында каралган чыгымнарны 

каплау ҿчен керемнҽренең җитҽрлек булмавы шартларында бирелҽ. 

1.2. Бирелҽ торган субсидиялҽр катгый максатчан билгелҽнешкҽ ия һҽм 

предприятие эшчҽнлегенең Башкарма комитеты тарафыннан расланган 

программасы һҽм тиешле чорга керемнҽр һҽм чыгымнар сметасы буенча 

предприятиенең эшлҽве белҽн бҽйле чыгымнарны финанслау ҿчен билгелҽнҽ һҽм 

башка максатларда кулланыла алмый. 

 

2. СУБСИДИЯЛҼР БИРҤ ТҼРТИБЕ 

 

2.1. Башкарма комитет предприятиенең кредит оешмаларында ачылган исҽп-

хисап счетларына Башкарма комитет тарафыннан расланган керемнҽр һҽм 

чыгымнар сметасында каралган кҥлҽмдҽ субсидия кҥчерҽ.. 

2.2. Субсидия кҥлҽме предприятиенең керемнҽре һҽм чыгымнары буенча 

Башкарма комитет тарафыннан расланган керемнҽр һҽм чыгымнар сметасында 

каралган аерма буларак билгелҽнҽ. 

2.3. Ҽгҽр предприятие эшчҽнлеген тормышка ашырганда керемнҽр алу 

мҿмкинлеге яки чыгымнар сметасын формалаштырганда исҽпкҽ алынмаган 

чыгымнарны гамҽлгҽ ашыру зарурлыгы ачыкланса, яки факттагы чыгымнар 

планлаштырылганнан артып китсҽ, предприятие тҽкъдиме буенча Башкарма 

комитет керемнҽр һҽм чыгымнар сметасына тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҽ. 

Керемнҽр һҽм чыгымнар сметасын корректировкалаганда керемнҽр һҽм 

чыгымнар арасындагы аерма ҥзгҽргҽн очракта, башкарма комитет ҽлеге 

ҥзгҽрешлҽрне, чираттагы субсидияне биргҽндҽ, телҽсҽ кайсы чорда субсидия 

кҥлҽме, башкарма комитет тарафыннан расланган керемнҽр һҽм чыгымнар 
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сметасында каралган Предприятиенең керемнҽр һҽм чыгымнар арасындагы 

аерма буларак билгелҽнсен ҿчен исҽпкҽ ала. 

2.4. Предприятие субсидия алу ҿчен башкарма комитетка тҥбҽндҽге 

документларны тапшыра: 

- ирекле рҽвештҽ тҿзелгҽн чираттагы кварталда субсидия бирҥ турында 

гариза; 

- Федераль салым хезмҽтенең территориаль органына билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тапшырылган соңгы хисап чорында предприятиенең бухгалтерлык хисабы 

кҥчермҽсен; 

- хисап чорындагы керемнҽр һҽм чыгымнар сметасының ҥтҽлеше турында 

хисап. 

3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ 

 

3.1. Предприятие бурычлы: 

3.1.1. Предприятие эшчҽнлеген тҽэмин итҥ ___________. 

3.1.2. Тҽртиптҽ һҽм ҽлеге шартнамҽдҽ (килешҥдҽ) каралган Субсидиялҽр бирҥ 

шартларын ҥтҽргҽ. 

3.1.3. Ҽлеге Шартнамҽнең 2.4 пункты (килешҥ) нигезендҽ Башкарма 

комитетка кирҽкле документларны тапшырырга. 

3.1.4. Башкарма комитет тарафыннан Тҽртип һҽм ҽлеге шартнамҽдҽ (килешҥ) 

билгелҽнгҽн шартларны бозу факты билгелҽнгҽн очракта, Башкарма комитет 

карары нигезендҽ хокук бозып алынган субсидиялҽрнең суммаларын бюджетка 

кире кайтарырга. 

3.2. Башкарма комитет бурычлы: 

3.2.1. Предприятие ҽлеге Шартнамҽ (килешҥ) шартларын ҥтҽгҽндҽ, ҽлеге 

Шартнамҽнең 1.1 һҽм 1.2 пунктларында (килешҥ) һҽм Тҽртип шартнамҽсендҽ 

(килешҥ) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ субсидиялҽр бирҥне гамҽлгҽ ашырырга. 

3.2.2. Субсидияне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бюджет акчаларын предприятиенең 

исҽп-хисап счетына кҥчерҥ юлы белҽн финанс органына тапшырылган бюджет 

йҿклҽмҽлҽре лимитлары һҽм бюджет чыгымнарын финанслау кҥлҽмнҽре 

чиклҽрендҽ бирергҽ. 

 

4. ЯКЛАР ХОКУКЛАРЫ 

 

4.1. Башкарма комитет: 

4.1.1. Бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары һҽм бюджет законнары нигезендҽ 

предприятиелҽрне субсидиялҽҥ максатларына Башкарма комитетта каралган 

бюджет чыгымнарын финанслау кҥлҽмнҽре кимегҽн очракта, шулай ук ҽлеге 

Шартнамҽдҽ (килешҥдҽ) һҽм тҽртиптҽ предприятие тарафыннан каралган 

йҿклҽмҽлҽрне тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн очракта, предприятие субсидия бирҥдҽн баш 

тартырга яки бирелҽ торган субсидия кҥлҽмен киметергҽ хокуклы. 

4.1.2. Предприятие тарафыннан Россия Федерациясе законнарын һҽм ҽлеге 

Шартнамҽдҽ (килешҥдҽ) һҽм тҽртиптҽ билгелҽнгҽн шартларны бозган (тиешенчҽ 

ҥтҽмҽгҽн) очракта, ҽлеге Килешҥне (килешҥне) вакытыннан алда ҿзҽргҽ хокуклы. 

4.2. Предприятие: 
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4.2.1. Ҽлеге Шартнамҽ (килешҥ) һҽм Тҽртип нигезендҽ аны бирҥ 

шартларын ҥтҽгҽндҽ бюджет акчалары исҽбеннҽн субсидия алу хокукына ия. 

4.2.2. Субсидияне максатларга һҽм керемнҽр һҽм чыгымнарның расланган 

сметасы кысаларында файдаланырга. 

 

5. ШАРТНАМҼНЕҢ (КИЛЕШҤНЕҢ) ГАМҼЛДҼ БУЛУ СРОГЫ 

 

5.1. Ҽлеге Шартнамҽ (килешҥ) аңа кул куйган кҿннҽн ҥз кҿченҽ керҽ һҽм 

_________ елга кадҽр гамҽлдҽ була. 

5.2. Ҽлеге Шартнамҽнең (килешҥнең) гамҽлдҽ булу срогы яклар килешҥе 

буенча ҿстҽмҽ килешҥ тҿзҥ юлы белҽн озайтылырга мҿмкин. 

 

6. ЯКЛАР ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

6.1. Яклар, ҽлеге Килешҥнең (килешҥнең) 1.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

субсидияне максатчан файдаланмаган яисҽ нигезсез алган очракта, Предприятие 

Башкарма комитет карары датасыннан ун кҿн эчендҽ ҽлеге шартнамҽ (килешҥ) 

шартларын бозып алынган субсидиянең бҿтен суммасын бюджетка кҥчерҽ, дип 

килештелҽр. 

6.2. Яклар тарафыннан ҽлеге Шартнамҽдҽ (килешҥдҽ) җайга салынмаган 

шартлар гамҽлдҽге законнар һҽм башка норматив-хокукый актлар белҽн җайга 

салына. 

7. БҼХҼСЛҼРНЕ КАРАУ ТҼРТИБЕ 

 

7.1. Шартнамҽ (килешҥ) Яклар килешҥе буенча ҿзелергҽ мҿмкин. 

7.2. Ҽлеге Шартнамҽ (килешҥ) буенча барлык каршылыклар һҽм бҽхҽслҽр 

Яклар тарафыннан сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл ителҽ. 

 

8. БАШКА ШАРТЛАР 

 

8.1. Ҽлеге Шартнамҽгҽ (килешҥгҽ) барлык ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, ҽгҽр 

алар язма рҽвештҽ рҽсмилҽштерелгҽн булса, шуңа вҽкалҽтле затлар тарафыннан 

имзаланган һҽм ике якның да мҿһерлҽре белҽн таныкланган булса, дҿрес дип 

санала. 

8.2. Россия Федерациясе законнары, ҽлеге Шартнамҽ (килешҥ) предметына 

турыдан-туры кагыла торган Россия Федерациясе закон чыгару һҽм башка 

норматив хокукый актлары басылып чыккан (бетерелгҽн) очракта, Яклар ҽлеге 

Шартнамҽгҽ (килешҥгҽ) ҿстҽмҽ килешҥлҽр тҿзҥ юлы белҽн тиешле ҥзгҽрешлҽр 

яисҽ ҿстҽмҽлҽр кертҽлҽр, ҽ аны Россия Федерациясе законнарына туры китерҥ 

мҿмкин булмаганда - аның гамҽлен туктаталар. 

8.3. Ҽлеге Шартнамҽнең берсендҽ юридик адрес яисҽ банк реквизитлары 

ҥзгҽргҽн очракта, ул бу хакта 5 (биш) кҿн эчендҽ башка Якка язмача хҽбҽр итҽргҽ 

тиеш. 

8.4. Ҽлеге Шартнамҽ (килешҥ) Якларның һҽркайсы ҿчен берҽр нҿсхҽдҽ 

билгелҽнгҽн бертигез юридик кҿчкҽ ия ике нҿсхҽдҽ тҿзелгҽн. 
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9. ЮРИДИК АДРЕСЛАР ҺҼМ БАНК РЕКВИЗИТЛАРЫ 

 

9.1. БАШКАРМА КОМИТЕТ: 

 

 

 

9.2. Предприятие: 

 

 

 

 

Башкарма комитет                                     Предприятие 

җитҽкче                                                     Генераль директор 

Мҿһер урыны                       Мҿһер урыны 
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3 нче кушымта 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽрнең эзлеклелеге блок-схемасы 
Заявитель подает заявление о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

предоставляет документы в 

соответствии с п. 2.5

Заявление и 

документы

Специалист Отдела проверяет 

документы в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего 

Регламента. Проверяет наличия 

оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

п. 2.8 настоящего Регламента. Документы 

соответствуют 

требованиям

Специалист Отдела 

регистрирует заявления и 

документы 15 мин. (в день 

поступления)

Да

Зарегистрированное 

заявление и 

документы

Специалист Отдела проверяет 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 

предусмотренных в п. 2.9 

настоящего регламента 

Специалист уведомляет заявителя 

о наличии препятствий для 

регистрации заявления и 

возвращает ему документы с 

письменным объяснением 

содержания выявленных 

оснований для отказа в приеме 

документов

Нет

Возвращенные 

заявителю 

документы

Специалист Отдела

 выдает заявителю документ

Выданный договор 

или письмо об отказе

Запрос о 

предоставлени

и сведений 

Специалисты поставщиков 

данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 

(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 

(сведени)

Специалист отдела готовит 

проект документа

Специалист 

Отдела готовит 

письмо об 

отказе

Письмо об 

отказе

Проект документа

Начальник Отдела 

согласовывает проект 

документа

Согласованный 

проект документа 

Руководитель Исполкома 

подписывает документ 

Подписанный 

документ или письмо 

об отказе 

Специалист Отдела определяет 

необходимость запроса 

документов через систему  

межведомственного  

электронного взаимодействия 

запросы 

Необходимо  

запросить 

документы

Нет Специалист Отдела направляет 

запросы

Да

Документы 

(сведения) или 

уведомление 

об отсутствии 

документов 

(сведений)

Основания для 

отказа отсутствуют?
Отсутствует Имеется
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4 нче кушымта 

Татарстан Республикасы  

Мҿслим муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ: 

(кемнҽн)_____________________ 

 

 

Техник хаталарны төзәтү турында ГАРИЗА 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

_________________________________________________________________ 

(хезмҽтнең исеме) 

Язылган:__________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Дҿрес белешмҽ:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хатаны 

тҿзҽтҥегезне һҽм  тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.  

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 

ителгҽн очракта, мондый карарны тҥбҽндҽгечҽ җибҽрҥегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы 

белҽн:________________; 

җибҽрелгҽн адрес буенча почта аша кҽгазьдҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ: 

________________________________________________________________. 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, 

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

мҽгълҥматны иминлҽштерҥ, блоклау, юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽргҽ (шул 

исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп) 

ҥземнең һҽм мин тҽкъдим иткҽн шҽхеснең ризалыгын раслыйм.   

Мина һҽм мин тҽкъдим иткҽн шҽхескҽ кагылышлы, минем тарафтан кертелгҽн 

тҥбҽндҽге  мҽгълҥматлар дҿреслеген раслыйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар 

(документлар кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 

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

дҿрес белешмҽлҽр.  

Миңа муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша 
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бирелгҽн сораштыруда катнашырга ризалыгымны 

бирҽм:_______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

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

(белешмҽ) 
 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен тикшереп 

торучы вазыйфаи затларның реквизитлары 

 

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Башкарма комитеты 

Вазыйфа Телефон Электронный адрес 

Җитҽкче 2-45-68 Glavy.Priemnaya.musl@tatar.ru  

Бҥлек җитҽкчесе 2-46-07 Fanil.Valeev@tatar.ru 

 

  

 

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Советы 

 

Должность Телефон Электрон адрес 

Башлык 2-42-66 Glavy.Priemnaya.musl@tatar.ru 
 


