
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы  
Башкарма комитетының 
2019 елның 17-нче декабрь 
842-нче номерлы карары белән расланган 
кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы  
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының кайбер карарларына 

 кертелә торган үзгәрешләр 
 

1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма              
комитетының «Архив эше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең                   
административ регламентларын раслау турында» 2017 елның 20 апрелендәге                      
267 номерлы карарында: 

муниципаль архивта сакланучы архив фондлары буенча архив белешмәләре, 
архив өземтәләре, архив документлары күчермәләрен бирү буенча муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең административ регламентында (1-нче кушымта), муниципаль           
архивның уку залында эшләү өчен файдаланучыга муниципаль архивта сакланучы 
архив документларын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 
регламентында (2-нче кушымта), архив документларының урнашу мәсьәләләре 
буенча консультация бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ  
регламентында (3-нче кушымта), муниципаль архивта саклау өчен ликвидаци-
яләнгән оешмаларның шәхси составы буенча документларны кабул итү буенча              
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентында (4-нче кушымта): 

5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнар, шулай ук аларның вазыйфаи 

затлары, муниципаль хезмәткәрләр, КФҮ, КФҮ хезмәткәре карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү 
тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә 
катнашучы Түбән Кама муниципаль районы архивы хезмәткәрләренең карар һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) Түбән Кама муниципаль районы архивына, Түбән 
Кама муниципаль районы архивы җитәкчесе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) – Башкарма комитетка судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

КФҮ, КФҮ хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 
законнарда билгеләнгән тәртиптә шикаять бирелә. 

Гариза бирүче шикаять белән 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.1 һәм 
11.2 статьяларында билгеләнгән очракларда һәм тәртиптә мөрәҗәгать итә ала. 

5.2. Түбән Кама муниципаль районы архивының, Түбән Кама муниципаль 
районы архивының вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, Түбән Кама              
муниципаль районы архивы җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрен, Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтын, 



дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталын яисә дәүләт һәм  
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең региональ порталын кулланып җибәрелә ала, 
шулай ук гариза бирүчене шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 
Күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм              
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелә 
ала, шулай ук гариза бирүчене шәхси кабул итү вакытта кабул ителергә мөмкин. 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 
оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең бердәм порталын яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
региональ порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук гариза бирүчене 
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьтә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы                
5 пунктында күрсәтелгән белешмәләр булырга тиеш. Шикаятьне карау нәтиҗәләре 
буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 
чыгару, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 
җибәрелгән басмадагы хаталарны һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынуы каралмаган акчаларны 
кире кайтару рәвешендә дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла. 
5.4. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 7 өлешендә 

күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килгән көннән дә соңга калмыйча, 
гариза бирүчегә язмача һәм гариза бирүче теләге буенча электрон формада 
шикаятьне карау нәтиҗәләре турында нигезле җавап җибәрелә. 

5.5. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, муниципаль 
хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 
максатларында,  210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 8 
өлешендә күрсәтелгән гариза бирүчегә җавапта 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган Түбән Кама муниципаль районы архивы, 
күпфункцияле үзәк яисә  оешма тормышка ашыра торган гамәлләр турында 
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә, 
муниципаль хезмәт алу максатларында гариза бирүчегә алга таба кылырга тиешле 
гамәлләр  турында мәгълүмат күрсәтелә.  

5.6. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип таныган очракта,                  
210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 8 өлешендә күрсәтелгән 
гариза бирүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә. 

5.7. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләр буенча административ хокук 



бозу яки җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 11.2 статьясындагы 1 өлеше нигезендә шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура 
органнарына җибәрә.». 

2) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2017 елның 20 апрелендәге 267 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 
турында» 2018 елның 29 ноябрендәге 1012 номерлы карарының                                       
1-нче кушымтасындагы 10 пунктын, 2-нче кушымтаның 6-8 пунктларын,                         
3-нче кушымтаның 9-11 пунктларын, 4-нче кушымтаның 6 пунктын үз көчен 
югалткан дип танырга. 

3) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын 
(балалар бакчалары) тормышка ашыручы мәгариф учреждениеләренә (оешмаларга) 
балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында» 2018 елның 7 декабрендәге                      
1031 номерлы карарында: 

административ регламентның 1.4 пунктындагы «д» пунктчасын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

«д) һәлак булган (хәбәрсез югалган), вафат булган, инвалид калган хәрби 
хезмәткәрләр һәм Россия Федерациясе эчке эшләр органнары, җинаять-башкарма 
системасы учреждениеләре һәм органнары, Дәүләт янгынга каршы хезмәте 
органнары хезмәткәрләре, Россия Федерациясенең Төньяк Кавказ регионы 
территориясендә террор акцияләрен оештыруда һәм гамәлгә ашыруда катнашучы 
(алга таба – махсус көчләр) затлар, террор оешмалары һәм төркемнәре, аларның 
лидерлары эшчәнлеген ачыклау һәм туктату буенча махсус көчләр составына керүче 
Россия Федерациясенең Төньяк Кавказ регионы территориясендә контртеррористик 
операцияләрдә катнашучы һәм хокук тәртибен һәм җәмәгать иминлеген тәэмин 
итүче (алга таба- хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәткәрләр) махсус полиция исемнәре 
булган Россия Федерациясе Милли гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт үтүче затлар, 
шулай ук РФ Хөкүмәтенең «Россия Федерациясенең Төньяк Кавказ регионы 
территориясендә террорчылыкка каршы операцияләр алып баруда һәм хокук 
тәртибен һәм җәмәгать иминлеген тәэмин итүдә катнашучы федераль башкарма 
хакимият хезмәткәрләренә һәм хәрби хезмәткәрләргә өстәмә гарантияләр һәм 
компенсацияләр турында» 2004 елның 9 февралендәге 65 номерлы карарының                   
1 пункты нигезендә, Россия Федерациясенең Төньяк Кавказ регионы 
территориясендә контртеррористик операцияләр үткәрү буенча Берләшкән 
гаскәрләр төркеме (көчләр)  хәрби хезмәткәрләре һәм хезмәткәрләре балалары);». 

4) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма коми-
тетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын 
раслау турында. Чернобыль АЭС авариясе аркасында радиация йогынтысына дучар 
ителгән гражданнарга торак урыны сатып алуга субсидияләр бирү буенча                    
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты» 2013 елның 28 маенда-
гы 804 номерлы карарының 4 нче кушымтасында:  

административ регламентның 2 бүлегендәге «Стандартка таләпләрнең                 



эчтәлеге» баганасының 2.5 пунктында «(1-нче кушымта)» сүзләрен төшереп                     
калдырырга; 

административ регламентка 1 нче кушымтаны үз көчен югалткан дип танырга. 
5) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма коми-

тетының «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын 
гамәлгә ашыру» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 
турында» 2016 елның 21 июлендәге 1204 номерлы карарында: 

административ регламентның 1.3 бүлегендәге 1.3.7 пунктының 3 пунктчасын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «3) үз-үзеңне тикшерү нәтиҗәләре турында хисап. Үз-үзен тикшерергә тиеш 
булган мәктәпкәчә белем бирү оешмасы эшчәнлеге күрсәткечләре гомуми белем 
сферасында дәүләт сәясәтен һәм норматив-хокукый тәртипкә салуны тормышка 
ашыручы һәм эшләп чыгару буенча функцияләрне гамәлгә ашыручы федераль 
башкарма хәкимият органы тарафыннан билгеләнә;»; 

әлеге үзгәрешләргә 1-нче кушымта нигезендә, мәктәпкәчә белем бирүнең  бе-
лем бирү программасы буенча укырга керү турында гаризаның якынча формасын 
расларга; 

әлеге үзгәрешләргә 2-нче кушымта нигезендә,   баланы чыгару турында гари-
заның якынча формасын расларга; 

административ регламентка 2-нче кушымтаны үз көчен югалткан дип танырга. 
6) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма коми-

тетының «Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең адми-
нистратив регламентларын раслау турында» 2019 елның 11 февралендәге                  
51 номерлы карарында: 

6.1) 1-нче кушымтаның 2-нче бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге»          
баганасының 2.5 пункты 5 пунктында «һәм аны тернәкләндерү индивидуаль                
программасы» сүзләреннән соң «яисә абилитация» сүзләрен өстәргә; 

6.2) 2-нче кушымтаның 2-нче бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге»            
баганасының 2.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. 2 пунктта күрсәтелгән гражданнардан тыш, опекун булырга теләк бел-
дергән граждан яшәү урыны буенча опека һәм попечительлек бүлегенә түбәндәге 
документларны тапшыра: 

а) «Дәүләт һәм (яки) муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле гаризаларны 
һәм башка документларны рәсмиләштерү һәм тапшыру тәртибе турында» Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 елның 7 июлендәге 553 номерлы карарының                   
1 пункты таләпләре нигезендә, кәгазьдә яисә электрон документ рәвешендә бирелгән 
опекун итеп билгеләү турында гариза; 

б) соңгы 12 айда уртача хезмәт хакы күләме һәм вазыйфасы күрсәтелгән эш 
урыныннан белешмә, ә хезмәт мөнәсәбәтләрендә булмаган гражданнар өчен -
керемнәрен раслаучы башка документ (пенсионерлар өчен – пенсия таныклыгының 
күчермәләре); 

в) Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы билгеләгән тәртиптә 
бирелгән опекун булырга теләк белдергән гражданны медицина тикшерүе 
нәтиҗәләре буенча сәламәтлек торышы турында медицина бәяләмәсе; 



г) язылышу турында таныклык күчермәсе (әгәр опекун булырга теләк          
белдергән граждан никахта торса); 

д) опекун булырга теләк белдергән граждан белән бергә яшәүче 10 яшькә 
җиткән балаларның фикерләрен исәпкә алып, балигъ булган опекага алган баланың 
опекун белән бергә яшәве турында балигъ булган гаилә әгъзаларының язмача 
рөхсәте (опекун тарафыннан опекун гаиләсе белән берлектә балигъ булган тәрбиягә 
алынучының яшәве турында карар кабул ителгән очракта); 

е) РФ 927 номерлы Карары белән расланган Кагыйдәләр белән билгеләнгән 
тәртиптә опекун булырга теләк белдергән гражданның хәзерлек узуы турында              
документ (булган очракта); 

ж) автобиография. 
2. Опекунлыкка алу турында гариза биргән көнгә 10 елдан да ким булмаган 

вакыт эчендә күрсәтелгән гражданнар бергә яшәгән, опекага алынган балигъ 
булганнарга опекун яки попечитель булырга теләк белдергән ата – аналар, әбиләр, 
бабайлар, абыйлар, апалар, балалар һәм оныклар (алга таба-опекун булырга теләк 
белдергән якын туганнары) түбәндәге документларны яшәү урыны буенча опека һәм 
попечительлек бүлегенә тапшыралар: 

а) «Дәүләт һәм (яки) муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле гаризаларны 
һәм башка документларны электрон документ формасында рәсмиләштерү һәм 
тапшыру тәртибе турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 елның                            
7 июлендәге 553 номерлы карарының 1 пункты таләпләре нигезендә, кәгазьдә 
документ формасында яисә электрон документ формасында бирелгән опекун итеп 
билгеләү турында гариза; 

б) балигъ булган опекага алынучы белән туганлыкны раслаучы документ; 
в) Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы билгеләгән тәртиптә 

бирелгән опекун булырга теләк белдергән гражданны медицина тикшерүе 
нәтиҗәләре буенча сәламәтлек торышы турында медицина бәяләмәсе; 

г) язылышу турында таныклык күчермәсе (әгәр опекун булырга теләк 
белдергән якын туган никахта торса).». 

*1 пунктның «б» пунктчасында каралган документлар аларны биргән көннән 
алып ел дәвамында опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан алына, 1 пунктның 
«в» пунктчасында һәм 2 пунктның «в» пунктчасында каралган документ-ул бирел-
гән көннән алып 3 ай эчендә.»; 

6.3) 2-нче кушымтаның 2-нче бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» ба-
ганасының 2.6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Опека һәм попечительлек органы ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек 
тәртибендә тиешле органнарда (оешмаларда) алар карамагындагы түбәндәге 
документларны (белешмәләрне) соратып ала: 

а) яшәү урыныннан йорт кенәгәсеннән (фатир буенча) өземтә яки торак 
бинадан файдалану хокукын яки торак урынына милек хокукын раслаучы башка 
документ, һәм опекун булырга теләк белдергән гражданның яшәү урыныннан 
финанс-лицевой счет күчермәсе; 

б) опекун булырга теләк белдергән гражданның эчке эшләр органнары биргән 
гражданнарның тормышына һәм сәламәтлегенә каршы уйланылган җинаять өчен 
хөкем ителмәве турында белешмә; 



в) торак биналарның тиешле вәкаләтле органнар тарафыннан бирелә торган 
санитар һәм техник кагыйдәләргә һәм нормаларга туры килүе турында белешмә; 

г) пенсия белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы Россия Федерациясе Пенсия 
фондының территориаль органнары яисә башка органнар тарафыннан бирелә торган 
пенсия алуны раслаучы белешмә - пенсионер булган опекун булырга теләк 
белдергән гражданга карата; 

д) опека һәм попечительлек балигъ булу сәбәпле билгеләнгән очракта, опека 
һәм попечительлек органнарының опекага алу теләге белдергән якын туганның 18 
яшькә җиткәнче, опекага алынган балигъ булучыга карата тиеш булмаган 
мөрәҗәгате фактлары булмау турында бәяләмәсе. Опека һәм попечительлек 
органының күрсәтелгән белешмәләре булган очракта, ведомствоара сорату 
җибәрелми.»; 

6.4) 2-нче кушымтаның 3 бүлегендәге 3.6 пунктында «Гражданның тормыш 
шартларын тикшерү турында актка суд тәртибендә опекун булырга теләк белдергән 
граждан дәгъва белдерә ала.» сүзләреннән соң түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

Опекун булырга теләк белдергән якын туганын опекун итеп билгеләү 
максатыннан опека һәм попечительлек бүлеге белгече аның тормыш шартларын 
тикшерә, аның барышында Россия Федерациясе Граждан кодексы билгеләгән аңа 
опекун булырга комачаулаучы шартлар булмау билгеләнә. 

Тикшерү нәтиҗәләре опекун булырга теләк белдергән якын туганның тормыш 
шартларын тикшерү турындагы актта күрсәтелә (алга таба – якын туганының 
тормыш шартларын тикшерү турында акт). 

Якын туганның тормыш шартларын тикшерү турындагы акт опекун булырга 
теләк белдергән туганның тормыш шартларын тикшергәннән соң 3 көн эчендә 
рәсмиләштерелә, тикшерү үткәргән опека һәм попечительлек бүлегенең вәкаләтле 
белгече тарафыннан имзалана һәм опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе 
тарафыннан раслана. 

Якын туганның тормыш шартларын тикшерү турындагы акт 2 нөсхәдә 
рәсмиләштерелә, аларның берсе опекун булырга теләк белдергән якын туганына, 
якын туганының тормыш шартларын тикшерү турында акт расланганнан соң 3 көн 
эчендә җибәрелә, икенчесе опека һәм попечительлек бүлегендә саклана. 

Якын туганның тормыш шартларын тикшерү турындагы актка опекун 
булырга теләк белдергән якын туганы суд тәртибендә дәгъва белдерә ала.»; 

6.5) 2-нче кушымтаның 3 бүлегендәге 3.6 пунктының 1-5 абзацларын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.6 Опека һәм попечительлек бүлеге белгече опекун яки попечитель булырга 
теләгән затның тормыш шартларын тикшерә, аның барышында Россия Федерациясе 
Граждан кодексы белән билгеләнгән аны опекун (попечитель) итеп билгеләүгә 
комачаулаучы шартлар булмау билгеләнә. Әлеге акт шәхси эшкә теркәлә                          
(5-нче кушымта). 

Опека һәм попечительлек бүлеге белгече опекун булырга теләк белдергән 
гражданның яшәү шартларын тикшергәндә торак-көнкүреш шартларын, мөрәҗәгать 
итүченең шәхси сыйфатын һәм мотивларын, аның опекун вазыйфаларын үтәүгә 
сәләтен, шулай ук аның гаилә әгъзалары арасындагы мөнәсәбәтләрне бәяли. 

Тикшерү нәтиҗәләре опекун булырга теләк белдергән гражданның яшәү 



шартларын тикшерү турында актта күрсәтелә (алга таба – гражданның тормыш 
шартларын тикшерү турында акт). 

Гражданның тормыш шартларын тикшерү турындагы акт опекун булырга 
теләк белдергән гражданның тормыш шартларын тикшергәннән соң 3 көн эчендә 
рәсмиләштерелә, тикшерү үткәргән опека һәм попечительлек бүлегенең вәкаләтле 
белгече тарафыннан имзалана һәм опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе 
тарафыннан раслана. Гражданның тормыш шартларын тикшерү турындагы акт 2 
нөсхәдә рәсмиләштерелә, аларның берсе опекун булырга теләк белдергән гражданга 
тикшерү акты расланганнан соң 3 көн эчендә җибәрелә, икенчесе опека һәм 
попечительлек бүлегендә саклана. 

Гражданинның тормыш шартларын тикшерү турындагы актка опекун булырга 
теләк белдергән граждан суд тәртибендә дәгъва белдерә ала.»; 

6.6) 3-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр белән өстәргә: 

 «Күрсәтелгән документларны гариза бирүче мөстәкыйль рәвештә 
тапшырырга тиеш, бары тик күчемсез мөлкәт объекты мөлкәтнең Бердәм дәүләт 
күчемсез мөлкәт реестрында теркәлмәгән очракта гына гариза бирүче тарафыннан 
тапшырыла торган 4 пунктта күрсәтелгән документлардан тыш.»; 

6.7) 4-нче кушымтаның 2-нче бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.4 пунктында «эшчеләр» сүзен төшереп калдырырга; 

6.8) 5-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

 «Күрсәтелгән документларны гариза бирүче мөстәкыйль рәвештә тапшы-
рырга тиеш, бары тик күчемсез мөлкәт объекты мөлкәтнең Бердәм дәүләт күчемсез 
мөлкәт реестрында теркәлмәгән очракта гына гариза бирүче тарафыннан 
тапшырыла торган 6 пунктта күрсәтелгән документлардан тыш.»; 

6.9) 5-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.6 пунктының 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «- Опекага алынган зат мөлкәтенә Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт 
реестрыннан өземтә;»; 

6.10) 6-нчы кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

«Күрсәтелгән документларны гариза бирүче мөстәкыйль рәвештә тапшы-
рырга тиеш, бары тик күчемсез мөлкәт объекты мөлкәтнең Бердәм дәүләт күчемсез 
мөлкәт реестрында теркәлмәгән очракта гына гариза бирүче тарафыннан 
тапшырыла торган 5 пунктта күрсәтелгән документлардан тыш.»; 

6.11) 6-нчы кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.6 пунктының 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«- Опекага алынган затның торагына, шулай ук сатып алына торган торакка 
Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестрыннан  өземтә;»; 

6.12) 10-нчы кушымтаның 1 бүлегендәге 1.4 пунктына түбәндәге эчтәлекле              
5 абзац өстәргә: 

 «Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче 
гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру буенча аерым мәсьәләләрне гамәлгә 



ашыру турында» Россия Мәгариф һәм фән министрлыгының 2019 елның                             
16 гыйнварындагы 17 номерлы боерыгы (алга таба – 17 нче боерык)» 

6.13) 10-нчы кушымтаның 2 бүлегендәге «Дәүләт хезмәт күрсәтүен яисә 
таләпне билгели торган норматив акт» баганасының 2.5 пунктына «17-нче боерык» 
сүзләрен өстәргә. 

6.14) 10-нчы кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктының 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3) дәвалау-профилактика медицина оешмасының гражданның 432 номерлы 
Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы «е» пунктчасында күрсәтелгән авырулары булмавы 
турында белешмәсе, яисә уллыкка (кызлыкка), ятим балаларны һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны тәрбиягә яки патронат гаиләгә опекага 
(попечительлеккә) алырга ниятләгән гражданнарның медицина таныклавы 
нәтиҗәләре турында Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы 
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелгән бәяләмәсе.»; 

6.15) 10-нчы кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.9 пунктының «д» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«д) хөкем ителүче яисә хөкем ителгән затлар,  кеше тормышына һәм 
сәламәтлегенә, ирегенә, намусына һәм абруена (психиатрия стационарына законсыз 
урнаштырылган, яла ягу һәм мыскыллаулардан тыш) каршы, шәхеснең җенси 
кагылгысызлыгына һәм җенси ирегенә, гаиләгә һәм балигъ булмаганнарга, 
халыкның сәламәтлегенә һәм җәмәгать әхлагына каршы, җәмәгать 
куркынычсызлыгына каршы җинаятьләр өчен җинаять эзәрлекләвенә дучар ителүче 
яки дучар ителгән затлар (җинаять эзәрлекләве аларга карата реабилитация 
нигезләре буенча туктатылган затлардан тыш), шулай ук авыр яки аеруча авыр 
җинаятьләр өчен хөкем ителү алынмаган яки капланмаган хөкем ителү булган 
затлар;»; 

6.16) 10-нчы кушымтаның 3 бүлегендәге 3.1.1 пунктында «(2 нче кушымта)», 
«(3 нче кушымта)» сүзләрен төшереп калдырырга; 

6.17) 10-нчы кушымтаның 3 бүлегендәге 3.6.2 пунктының «б» пунктчасында 
«һәм психик авырулар» сүзләрен «, психик бозылышларны һәм диспансер күзәтүе 
туктатылганчы тәртип бозылышларын» сүзләренә алмаштырырга; 

6.18) 10-нчы кушымтаның 3 бүлегендәге 3.6.2 пунктында «(әлеге Регламентка 
2 нче кушымта)» сүзләрен төшереп калдырырга; 

6.19) 10-нчы кушымтаның 1, 2, 3-нче кушымталарын үз көчен югалткан дип 
танырга; 

6.20) 11-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

«Күрсәтелгән документларны гариза бирүче мөстәкыйль рәвештә тапшы-
рырга тиеш, бары тик күчемсез мөлкәт объекты мөлкәтнең Бердәм дәүләт күчемсез 
мөлкәт реестрында теркәлмәгән очракта гына гариза бирүче тарафыннан 
тапшырыла торган 5 пунктта күрсәтелгән документлардан тыш.»; 

6.21) 11-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

 «- Милекчесе (милектәше) балигъ булмаган зат булган торак бинага  Бердәм 
дәүләт күчемсез мөлкәт реестрыннан өземтә»; 



6.22) 12-нче кушымтаның 2-нче бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктында 5 пунктчадан соң түбәндәге сүзләр өстәргә: 

 «Россия Федерациясенең аз санлы җирле халыкларына, күчмә һәм (яки) 
ярымкүчмә яшәү рәвеше алып баручы һәм алар даими яки нигездә яши торган 
урыннары булмаган гражданнар, Россия Федерациясенең аз санлы җирле 
халыкларына караган затлар арасыннан баланы уллыкка алган очракта, Россия 
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган Россия Федерациясенең аз санлы 
җирле халыкларының традицион яшәү урыннары һәм традицион хуҗалык 
эшчәнлеге исемлеген исәпкә алып, күрсәтелгән җирлекнең җирле администрациясе 
адресы буенча, аның чикләрендә бу гражданнарның күчемнәре маршрутлары уза 
торган муниципаль районда урнашкан җирлекләрнең берсендә яшәү урыны буенча 
теркәлү турында мәгълүматны (әлеге гражданнарның теләге буенча) гаризада 
күрсәтәләр.»; 

6.23) 12-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.9 пунктының 8 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8) даими яшәү урыны булмаган затларны, Россия Федерациясенең аз санлы 
җирле халыкларына караган затлар арасыннан баланы уллыкка алган очракта, 
Россия Федерациясенең аз санлы җирле халыкларына керүче, күчмә һәм (яки) 
ярымкүчмә яшәү рәвеше алып баручы һәм даими яки нигездә яши торган урыннары 
булмаган затлардан тыш;»; 

6.24) 14-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр белән өстәргә: 

«Күрсәтелгән документларны мөрәҗәгать итүче мөстәкыйль рәвештә 
тапшырырга тиеш.»; 

6.25) 15-нче кушымтаның 2 нче бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасы 2.9 пунктында: 

3 абзацта «, кешелекнең тынычлыгы һәм куркынычсызлыгы» сүзләрен 
өстәргә; 

5 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«- хроник алкоголизм яки наркомания белән авыручы затлар, опекуннар 

(попечительләр) вазыйфаларын үтәүдән азат ителгән затлар, ата-ана хокуклары 
чикләнгән затлар, элекке уллыкка алучылар, әгәр уллыкка алу аларның гаебе белән 
юкка чыгарылган булса, шулай ук зат баланы опекага, попечительлеккә, тәрбиягә 
яки патронат гаиләгә ала алмый торган авырулар белән интегүче затлар (РФ ГК 127 
статьясындагы 1 пункты).»; 

6.26) 16-нчы кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

«Күрсәтелгән документларны мөрәҗәгать итүче мөстәкыйль рәвештә 
тапшырырга тиеш.»; 

6.27) 17-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

«Күрсәтелгән документларны гариза бирүче мөстәкыйль рәвештә тапшы-
рырга тиеш, бары тик күчемсез мөлкәт объекты мөлкәтнең Бердәм дәүләт күчемсез 
мөлкәт реестрында теркәлмәгән очракта гына гариза бирүче тарафыннан 
тапшырыла торган 5 пунктта күрсәтелгән документлардан тыш.»; 



6.28) 17-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

 «- Сатыла торган һәм сатып алына торган күчемсез милек объектына Бердәм 
дәүләт күчемсез мөлкәт реестрыннан өземтә»; 

6.29) 18-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
багана-сының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

«Күрсәтелгән документларны гариза бирүче мөстәкыйль рәвештә тапшы-
рырга тиеш, бары тик күчемсез мөлкәт объекты мөлкәтнең Бердәм дәүләт күчем-сез 
мөлкәт реестрында теркәлмәгән очракта гына гариза бирүче тарафыннан 
тапшырыла торган 7 пунктта күрсәтелгән документлардан тыш.»; 

6.30) 18-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

«- Сатып алына торган фатирга Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан 
өземтә»; 

6.31) 19-нчы кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

 «Күрсәтелгән документларны мөрәҗәгать итүче мөстәкыйль рәвештә 
тапшырырга тиеш.»; 

6.32) 20-нче кушымтаның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.4 пунктының 2 абзацын төшереп калдырырга; 

6.33) 1-20 кушымталарның 5 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнар, шулай ук аларның вазыйфаи 

затлары, муниципаль хезмәткәрләр, КФҮ, КФҮ хезмәткәре карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү 
тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә 
катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең карар һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) Башкарма комитетка судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

КФҮ, КФҮ хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 
законнарда билгеләнгән тәртиптә шикаять бирелә. 

Гариза бирүче шикаять белән 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.1 һәм 
11.2 статьяларында билгеләнгән очракларда һәм тәртиптә мөрәҗәгать итә ала. 

5.2. Башкарма комитет, Башкарма комитетның вазыйфаи затының, 
муниципаль хезмәткәрнең, Башкарма комитет җитәкчесенең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, 
«Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрен, Түбән Кама муниципаль 
районының рәсми сайтын, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм 
порталын яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең региональ порталын 
кулланып җибәрелә ала, шулай ук гариза бирүчене шәхси кабул итү вакытында 
кабул ителергә мөмкин. Күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет» 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми 
сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталыннан яисә 
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең региональ порталыннан файдаланып 
җибәрелә ала, шулай ук гариза бирүчене шәхси кабул итү вакытта кабул ителергә 



мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 
каралган оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталын яисә дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең региональ порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай 
ук гариза бирүчене шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьтә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 5 
пунктында күрсәтелгән белешмәләр булырга тиеш. Шикаятьне карау нәтиҗәләре 
буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 
чыгару, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 
җибәрелгән басмадагы хаталарны һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынуы каралмаган акчаларны 
кире кайтару рәвешендә дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла. 
5.4. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 7 өлешендә 

күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килгән көннән дә соңга калмыйча, 
гариза бирүчегә язмача һәм гариза бирүче теләге буенча электрон формада 
шикаятьне карау нәтиҗәләре турында нигезле җавап җибәрелә. 

5.5. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, муниципаль 
хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 
максатларында,  210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 8 
өлешендә күрсәтелгән гариза бирүчегә җавапта 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган Башкарма комитет, күпфункцияле үзәк 
яисә  оешма тормышка ашыра торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук 
китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә, муниципаль хезмәт алу 
максатларында гариза бирүчегә алга таба кылырга тиешле гамәлләр  турында 
мәгълүмат күрсәтелә. 

5.6. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип таныган очракта, 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 8 өлешендә күрсәтелгән гариза 
бирүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә. 

5.7. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләр буенча административ хокук 
бозу яки җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 11.2 статьясындагы 1 өлеше нигезендә шикаятьләрне карау вәкаләте 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура 
органнарына җибәрә.». 

7) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Урынны торак урыны, торак урыны яшәү өчен яраксыз, күпфатирлы 
йортны авария хәлендә һәм җимерелергә яки реконструкцияләнергә тиешле, бакча 
йортын торак йорт, торак йортны бакча йорты дип тану буенча муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның                                   



17 гыйнварындагы 8 номерлы карарына, Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының «Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 2013 елның 28 маендагы 804 номерлы карарына үзгәрешләр 
кертү турында» 2017 елның 19 июнендәге 374 номерлы карарына, Татарстан 
Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының «Тышкы 
мәгълүмат чараларын урнаштыру проектын (паспортын) килештерү буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»                
2017 елның 27 ноябрендәге 733 номерлы карарына кушымталарда»: 

административ регламентның 5 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнар, шулай ук аларның вазыйфаи 

затлары, муниципаль хезмәткәрләр, КФҮ, КФҮ хезмәткәре карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү 
тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә               
катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең карар һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) Башкарма комитетка судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

КФҮ, КФҮ хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 
законнарда билгеләнгән тәртиптә шикаять бирелә. 

Гариза бирүче шикаять белән 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.1 һәм 
11.2 статьяларында билгеләнгән очракларда һәм тәртиптә мөрәҗәгать итә ала. 

5.2. Башкарма комитет, Башкарма комитетның вазыйфаи затының, муници-
паль хезмәткәрнең, Башкарма комитет җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» 
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрен, Түбән Кама муниципаль районының 
рәсми сайтын, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталын яисә 
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең региональ порталын кулланып 
җибәрелә ала, шулай ук гариза бирүчене шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә 
мөмкин. Күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына 
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм                    
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең региональ пор-талыннан файдаланып җибәрелә 
ала, шулай ук гариза бирүчене шәхси кабул итү вакытта кабул ителергә мөмкин. 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 
оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең бердәм порталын яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең               
региональ порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук гариза бирүчене 
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьтә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 5 
пунктында күрсәтелгән белешмәләр булырга тиеш. Шикаятьне карау нәтиҗәләре 
буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка              
чыгару, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда             



җибәрелгән басмадагы хаталарны һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынуы каралмаган акчаларны 
кире кайтару рәвешендә дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла. 
5.4. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 7 өлешендә 

күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килгән көннән дә соңга калмыйча,             
гариза бирүчегә язмача һәм гариза бирүче теләге буенча электрон формада                
шикаятьне карау нәтиҗәләре турында нигезле җавап җибәрелә. 

5.5. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, муниципаль 
хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү                        
максатларында, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы                             
8 өлешендә күрсәтелгән гариза бирүчегә җавапта 210-ФЗ номерлы Федераль закон-
ның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган Башкарма комитет, күпфункцияле 
үзәк яисә  оешма тормышка ашыра торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, 
шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә, муниципаль хезмәт алу 
максатларында гариза бирүчегә алга таба кылырга тиешле гамәлләр  турында 
мәгълүмат күрсәтелә. 

5.6. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип таныган очракта, 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 11.2 статьясындагы 8 өлешендә күрсәтелгән гариза 
бирүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән                     
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә. 

5.7. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләр буенча административ хокук 
бозу яки җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 11.2 статьясындагы 1 өлеше нигезендә шикаятьләрне карау вәкаләте                 
бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура 
органнарына җибәрә.». 

8) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма                      
комитетының «Реклама конструкциясен урнаштыруга рөхсәт бирү буенча                         
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»                 
2016 елның 10 февралендәге 106 номерлы карарында: 

административ регламентның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктының 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3) Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын һәм (яки) дәүләт 
һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең региональ порталын кулланып, әлеге 
күчемсез мөлкәтнең милекчесе яисә 38-ФЗ номерлы Федераль законның                          
19 статьясындагы 5, 6, 7 өлешләрендә күрсәтелгән башка законлы хуҗасының 
реклама конструкциясенең әлеге милеккә тоташтыруга ризалыгын, әгәр гариза 
бирүче күчемсез милекнең милекчесе яисә законлы хуҗасы булмаса, язма рәвештә 
яисә электрон документ рәвешендә раслау. Реклама конструкциясен урнаштыру һәм 
эксплуатацияләү өчен күпфатирлы йорттагы урыннарның милекчеләренең уртак 
мөлкәтен файдалану кирәк булган очракта, бу милекчеләрнең ризалыгын раслый 
торган документ булып, күпфатирлы йортта милекчеләрнең гомуми җыелышының 
беркетмәсе, шул исәптән Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә торак-



коммуналь хуҗалыгының дәүләт мәгълүмат системасын кулланып читтән торып 
тавыш бирү юлы белән үткәрелгән беркетмәсе тора.»; 

административ регламентның 2 бүлегендәге «Стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.6 пунктына түбәндәге эчтәлекле 3 пунктчаны өстәргә: 

«3) күчемсез мөлкәт дәүләт яки муниципаль милектә булган очракта, 
административ регламентның 2 бүлегендәге «стандарт таләпләре эчтәлеге» 
баганасының 2.5 пунктының 3 пунктчасында күрсәтелгән ризалык.». 

 


