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Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында 2019 елның 24 декабрендә 6414 номеры белән 
теркәлде 
 

 
Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
«Гражданинны социаль хезмәт күрсәтүгә 
мохтаҗ итеп тану һәм социаль хезмәтләр 
күрсәтүнең хосусый программасын төзү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау 
турында» 2018 елның 31 августындагы 
825 номерлы боерыгы белән расланган 
Гражданинны социаль хезмәт күрсәтүгә 
мохтаҗ итеп тану һәм социаль хезмәтләр 
күрсәтүнең хосусый программасын төзү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына үзгәрешләр 
кертү хакында 
 
 

Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү эшен камилләштерү максатларында                                 
б о е р ы к  б и р ә м: 

 
 
1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының «Гражданинны социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ 
итеп тану һәм социаль хезмәтләр күрсәтүнең хосусый программасын төзү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 
елның 31 августындагы 825 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 2019 елның 20 
июнендәге 484 номерлы, 2019 елның 16 августындагы 624 номерлы боерыклары 
керткән үзгәрешләре белән) белән расланган Гражданинны социаль хезмәт 
күрсәтүгә мохтаҗ итеп тану һәм социаль хезмәтләр күрсәтүнең хосусый 



программасын төзү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына кертелә торган, кушымтада бирелгән үзгәрешләрне расларга. 

2. Әлеге боерык рәсми рәвештә басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
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Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
14.11.2019 №1023 боерыгы белән 
расланды 

 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм  

социаль яклау министрлыгының «Гражданинны социаль хезмәт күрсәтүгә  
мохтаҗ итеп тану һәм социаль хезмәтләр күрсәтүнең хосусый программасын төзү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 

2018 елның 31 августындагы 825 номерлы боерыгы белән раслангын 
Гражданинны социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ итеп тану һәм социаль  

хезмәтләр күрсәтүнең хосусый программасын төзү буенча дәүләт  
хезмәте күрсәтүнең административ регламентына кертелә 

 торган үзгәрешләр  
 

1 бүлектә: 
1.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.2. Әлеге Регламент нигезендә дәүләт хезмәте Россия Федерациясе 

гражданнарына, чит ил гражданнарына һәм Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче гражданлыгы булмаган затларга, качакларга бирелә, әгәр аларның 
тормыш-көнкүреше шартларын начарайта яки начарайта ала торган түбәндәге 
шартлар булса: 

1) авыру, травма алу, яшенә яки инвалид булуына бәйле рәвештә тулысынча 
яки өлешчә сәләтне яки үз-үзеңә хезмәт күрсәтү, мөстәкыйль хәрәкәт итү, 
тормыштагы төп ихтыяҗларны тәэмин итү мөмкинлеген югалту; 

2) гаиләдә даими рәвештә ятлар каравына мохтаҗ булган инвалид яки 
инвалидлар, шул исәптән инвалид бала яки инвалид балалар булуы; 

3) социаль яраклашуда кыенлыклар кичерүче бала яки балалар (шул исәптән 
опекада, попечительлектә торучы) булуы; 

4) инвалидны, баланы, балаларны карауны (шул исәптән вакытлыча) тәэмин 
итү мөмкинлеге булмау, шулай ук аларга карата тәрбия булмавы; 

5) гаилә эчендә, шул исәптән наркотик яки алкоголь бәйлелегендәге затлар 
белән, комарлы уеннарга һәвәслеге булган затлар белән, психик тайпылышлардан 
интегүче затлар белән, низаг булуы, гаиләдә ирексезләү булуы;  

6) билгеле бер яшәү урынының булмавы, шул исәптән егерме өч яшенә 
җитмәгән һәм ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар 
өчен оешмада торуын тәмамламаган затның; 

7) эш һәм яшәү өчен акча булмау; 
8) гадәттән тыш хәлләрнең, кораллы милләтара (этникара) низагларның 

нәтиҗәләре. 
1.3 пунктны түбәндәге редакциясендә бәян итәргә: 
«1.3. Әлеге Регламентның 1.2 пунктында күрсәтелгән затлар гариза 

бирүчеләр булып тора. Гариза бирүче мәнфәгатьләрендә дәүләт хезмәте күрсәтүне 
сорап аларның законлы вәкилләре, башка гражданнар, дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 



Социаль хезмәт күрсәтү турындагы мәсьәләне карау нигезе – Татарстан 
Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының гражданинның яшәгән урыны буенча (торган урыны буенча) 
республика муниципаль районнарындагы (шәһәр округларындагы) социаль яклау 
идарәсенә (бүлегенә) (алга таба – Министрлыкның территориаль органы) яки 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгына (алга таба – Министрлык) буйсына торган, Министрлык 
тарафыннан гражданнарны социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ буларак тану һәм 
Татарстан Республикасының бер яки берничә муниципаль берәмлеге 
территориясендә социаль хезмәтләр күрсәтүнең хосусый программасын төзүгә 
вәкаләт бирелгән оешмага яшәгән (торган) урыны буенча Татарстан 
Республикасында теркәлгән гражданинның яки аның законлы вәкиленең язмача 
яки электрон формада тапшырылган гаризасы, яисә аның мәнфәгатьләрендә 
башка гражданнарның мөрәҗәгать итүе, дәүләт органнарының, җирле үзидарә 
органнарының, иҗтимагый оешмаларның мөрәҗәгать итүе яисә ведомствоара 
хезмәттәшлек итү кысаларында тапшырылган социаль хезмәтләр күрсәтү турында 
гариза яки мөрәҗәгать. 

Яшәү урыны (тору урыны) буенча теркәлү турындагы шарт билгеле бер яшәү 
урыны булмаган затларга, шулай ук, законнарда каралган очракларда, балигълык 
яшенә җитмәгән затларга кагылмый»; 

1.4.1 пунктчаның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.4.1. Министрлык урнашкан урын, аның эш графигы, белешмә 

телефоннары, рәсми сайтының адресы, Министрлыкның, Министрлыкның 
территориаль органнарының, дәүләт хезмәте күрсәтә торган вәкаләтле 
оешмаларның, Учреждениенең электрон почта адреслары турындагы мәгълүмат 
Министрлыкның рәсми сайтында, «Татарстан Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр реестры» дәүләт мәгълүмат системасында һәм Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында урнаштырылган. 
Гражданинны социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ дип тану һәм социаль хезмәтләр 
күрсәтүнең хосусый программасын төзү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
дәүләт хезмәтен күрсәтүне контрольдә тоту өчен җаваплы булган органнар 
(учреждениеләр) һәм вазыйфаи затлар турында белешмәләр әлеге Регламентның 
белешмәлек кушымтасында күрсәтелде.»; 

1.4.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1) хезмәт күрсәтүләр турында дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы 

мәгълүматны үз эченә алган, Министрлыкның территориаль органнарында, 
дәүләт хезмәте күрсәтә торган вәкаләтле оешмаларда, Учреждениедә гариза 
бирүчеләр белән эшләү бүлмәләрендә урнаштырылган мәгълүмат такталары 
ярдәмендә. Мәгълүмат стендларында Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә 
урнаштырыла торган дәүләт хезмәте турындагы мәгълүмат әлеге Регламентның 
1.4.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) 
белешмәләрне үз эченә ала;»; 

2 пунктчаның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2) «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре ярдәмендә – (алга  

таба – «Интернет» челтәре):»; 



1.5 пуктның сигезенче абзацында «(алга таба – РФ Президентының 601 
номерлы указы)» сүзләрен «(алга таба – Россия Федерациясе Президентының 601 
номерлы указы)» сүзләренә алмаштырырга; 

1.6 пунктның бишенче абзацында «арифметик хата» сүзләреннән соң «яки 
шуңа охшаш хата» сүзләрен өстәргә; 

2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 

Дәүләт хезмәте 
күрсәтү стандартына 

карата таләпнең 
атамасы 

Стандартка карата таләпләр 
эчтәлеге 

Дәүләт хезмәтен яки 
таләпне билгели торган 
норматив хокукый акт 

2.1. Дәүләт 
хезмәтенең аталышы 

Гражданинны социаль хезмәт 
күрсәтүгә мохтаҗ дип тану һәм 
хезмәтләр күрсәтүнең хосусый 
программасын төзү 

126-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы 
законының 7 ст. 2 өл. 

2.2. Башкарма 
хакимият органы 
(оешма) исеме  

Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының дәүләт 
хезмәтен алучының яшәү урыны 
(тору урыны) буенча Татарстан 
Республикасы муниципаль 
районындагы яисә шәһәр 
округындагы Социаль яклау 
идарәләре (бүлекләре) 
исеменнән Татарстан 
Республикасы Хезмәт, халыкны 
эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгы 

гражданнарны тиешенчә 
балалар һәм яшүсмерләр өчен 
социаль приютларда, билгеле 
бер яшәү урыны һәм 
шөгыльләре булмаган затлар 
өчен социаль яраклаштыру 
үзәкләрендә социаль хезмәт 
күрсәтүгә мохтаҗ дип тануга 
һәм Татарстан Республикасының 
бер яки берничә 
муниципаль берәмлеге 
территориясендә социаль 
хезмәтләр күрсәтүнең хосусый 
программасын төзүгә 
Министрлык тарафыннан 
вәкаләт бирелгән балалар һәм 

126-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы 
законының 7 
статьясының 2 өлеше; 
908 номерлы тәртипнең 
3 пункты 



яшүсмерләр өчен социаль 
приютлар,  билгеле бер яшәү 
урыны һәм шөгыльләре 
булмаган затлар өчен социаль 
яраклаштыру үзәкләре (исемлеге 
1 нче кушымтада) 

2.3. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү нәтиҗәсенә 
тасвирлама 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү 
нәтиҗәсе булып түбәндәгеләр 
тора: 

гражданинны социаль хезмәт 
күрсәтүгә мохтаҗ дип тану һәм 
аңа социаль хезмәтләр 
күрсәтүнең хосусый 
программасын (алга таба – 
СХКХП) бирү; 

гражданинны социаль хезмәт 
күрсәтүгә мохтаҗ дип танудан 
баш тарту 

175-ФЗ номерлы 
федераль законның 15 
статьясының 2 өлеше 

2.4. Дәүләт 
хезмәтен күрсәтү 
чоры, шул исәптән 
дәүләт хезмәтен 
күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга 
мөрәҗәгать итү 
зарурлыгын исәпкә 
алып,  Россия 
Федерациясе 
законнарында 
туктатып тору 
мөмкинлеге каралган 
очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүне 
туктатып тору чоры, 
дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең нәтиҗәсе 
булып торган 
документларны бирү 
(җибәрү) срогы 

Гражданинны социаль 
хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ дип 
тану турында яки гражданинны 
социаль хезмәт күрсәтүгә 
мохтаҗ дип танудан баш тарту 
турында карар гариза 
тапшырылган датадан башлап 
биш эш көне эчендә кабул ителә. 

Ашыгыч социаль хезмәтләр 
күрсәтү турында карар 
кичекмәстән кабул ителә. 

422-ФЗ номерлы 
федераль законның 15 
статьясының 2 өлеше 

Социаль хезмәтләр 
күрсәтүнең хосусый 
программасын төзү һәм 
гражданинга бирү гариза 
тапшырган көннән башлап ун 
эш көненнән артмаган срокта 
гамәлгә ашырыла. 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 16 
статьясының 4 өлеше; 

Ашыгыч социаль 
хезмәтләрне күрсәтү өчен 
социаль хезмәтләр күрсәтүнең 
хосусый программасы төзелми. 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
туктатып тору Россия 
Федерациясе законнарында 
каралмаган 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 21 
статьясының 2 өлеше 



2.5. Норматив 
хокукый актлар 
нигезендә дәүләт 
хезмәтен һәм дәүләт 
хезмәтен күрсәтүгә 
кирәкле һәм мәҗбүри 
хезмәтләрне күрсәтү 
өчен зарури булган, 
гариза бирүче 
тарафыннан 
тапшырылырга 
тиешле 
документларның 
тулы исемлеге, 
аларны, шул исәптән 
электрон рәвештә дә, 
гариза бирүче 
тарафыннан алу 
ысуллары, аларны 
тапшыру тәртибе 

159н номерлы РФ Хезмәт 
министрлыгы боерыгы белән 
расланган форма буенча гариза. 

Халыкка комплекслы социаль 
хезмәт күрсәтү үзәкләренең өйдә 
социаль хезмәт күрсәтү 
бүлекләрендә өйдә социаль 
хезмәт күрсәтү рәвешендә 
социаль хезмәтләр күрсәтү 
турында гариза белән берлектә 
гариза бирүче әлеге Регламентка 
2 нче кушымтадагы исемлек 
нигезендәге документларны да 
тапшыра. 

РФ Хезмәт 
министрлыгының 159н 
номерлы боерыгы; 
442-ФЗ номерлы 
федераль законның 15, 
16, 31 статьялары; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
1075 номерлы РФ 
Хөкүмәте карарының 4, 
5 пунктлары; 
1053 номерлы тәртипнең 
1.4.3, 3.5.2, 3.5.3 
пунктлары 

Картлар һәм инвалидлар өчен 
интернат-йортларда 
(пансионатларда), картлар һәм 
инвалидлар өчен махсус 
интернат-йортларда стационар 
формада социаль хезмәт күрсәтү 
рәвешендә социаль хезмәтләр 
күрсәтү турында гариза белән 
берлектә гариза бирүче әлеге 
Регламентка 3 нче кушымтадагы 
исемлек нигезендәге 
документларны да тапшыра. 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 11, 
15, 16, 31 ст.; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
1075 номерлы РФ 
Хөкүмәте карарының 4, 
5 пунктлары; 
Россия Хезмәт 
министрлыгының 870н 
номерлы боерыгының 5, 
6 пунктлары; 

Психоневрология 
интернатларында стационар 
формада социаль хезмәт күрсәтү 
рәвешендә социаль хезмәтләр 
күрсәтү турында гариза белән 
берлектә гариза бирүче әлеге 
Регламентка 4 нче кушымтадагы 
исемлек нигезендәге 
документларны да тапшыра. 

1110 номерлы тәртипнең 
1.1.2-1.1.4 пунктлары, 
2.2.2 пункты; 
РФ Сәламәтлек саклау 
министрлыгының 216н 
номерлы боерыгы; 

 Акылы артта калган балалар 
өчен балаларның интернат-
йортларда, физик 
җитешсезлекләре булган 
балалар өчен интернат-
йортларда стационар формада 
социаль хезмәт күрсәтү 
рәвешендә социаль хезмәтләр 
күрсәтү турында гариза белән 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 11, 
15, 16, 31 ст.; 
3185-1 номерлы РФ 
Законының 41 статьясы; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
1075 номерлы РФ 
Хөкүмәте карарының 4, 



берлектә гариза бирүче әлеге 
Регламентка 5 нче кушымтадагы 
исемлек нигезендәге 
документларны да тапшыра. 

5 пунктлары; 
1110 номерлы 
Тәртипнең 1.1.2-1.1.4 
пунктлары, 3.2.2 
пункты; 
РФ Сәламәтлек саклау 
министрлыгының 216н 
номерлы боерыгы; 

Инвалидларны тернәкләндерү 
үзәкләрендә, мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар һәм 
яшүсмерләр өчен тернәкләндерү 
үзәкләрендә, халыкка 
комплекслы социаль хезмәт 
күрсәтү үзәкләренең социаль-
тернәкләндерү үзәкләрендә 
стационар формада социаль 
хезмәт күрсәтү рәвешендә 
социаль хезмәтләр күрсәтү 
турында гариза белән берлектә 
гариза бирүче әлеге Регламентка 
6 нчы кушымтадагы исемлек 
нигезендәге документларны да 
тапшыра. 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 11, 
15, 16, 31 ст.; 
3185-1 номерлы РФ 
Законының 42 статьясы; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
1075 номерлы РФ 
Хөкүмәте карарының 4, 
5 пунктлары; 
РФ Сәламәтлек саклау 
министрлыгының 216н 
номерлы боерыгы; 

 Социаль тернәкләндерүгә 
мохтаҗ, балигълык яшенә 
җитмәгәннәр өчен 
махсуслаштырылган 
учреждениеләрдә (балалар һәм 
яшүсмерләр өчен социаль 
приютлар, балигълык яшенә 
җитмәгәннәр өчен социаль-
тернәкләндерү үзәкләре) 
стационар формада социаль 
хезмәт күрсәтү  рәвешендә 
социаль хезмәтләр күрсәтү 
турында гариза белән берлектә 
гариза бирүче әлеге Регламентка 
7 нче кышмтадагы исемлек 
нигезендәге документларны да 
тапшыра. 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 11, 
15, 16, 31 статьялары; 
181-ФЗ номерлы 
федераль законның 11 
статьясы; 908 номерлы 
тәртипнең 7, 8, 9 
пунктлары; 
1075 номерлы РФ 
Хөкүмәте карарының 4, 
5 пунктлары; 
1100 номерлы тәртипнең 
1.1.2-1.1.4 пунктлары, 
5.2.1, 5.2.3 пунктлары; 
РФ Сәламәтлек саклау 
министрлыгының 216н 
номерлы боерыгы; 

 Билгеле бер яшәү урыны 
булмаган затлар өчен социаль 
яраклаштыру үзәкләрендә 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 11, 
15, 16, 31 статьялары; 



стационар формада социаль 
хезмәт күрсәтү рәвешендә 
социаль хезмәтләр күрсәтү 
турында гариза белән гариза 
бирүче әлеге Регламентка 8 нче 
кушымтадагы исемлек 
нигезендәге документларны да 
тапшыра. 

120-ФЗ номерлы 
федераль законның 13 
статьясы; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
РФ Сәламәтлек саклау 
министрлыгының 216н 
номерлы боерыгы; 

Гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм үзәкләрендә, 
халыкка комплекслы 
социаль хезмәт күрсәтү 
үзәкләренең гаиләгә һәм 
балаларга социаль ярдәм 
күрсәтү бүлекләрендә 
ярымстационар формада 
социаль хезмәт күрсәтү 
рәвешендә социаль хезмәтләр 
күрсәтү турында гариза белән 
берлектә гариза бирүче әлеге 
Регламентка 9 нчы 
кушымтадагы исемлек 
нигезендәге документларны да 
тапшыра. 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 11, 
15, 16, 31 ст.; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
1075 номерлы РФ 
Хөкүмәте карарының 4, 
5 пунктлары; 
1100 номерлы 
Тәртипнең 1.1.2-1.1.4 
пунктлары, 7.2.2 
пункты; 
РФ Сәламәтлек саклау 
министрлыгының 216н 
номерлы боерыгы; 

 Халыкка комплекслы 
социаль хезмәт күрсәтү 
үзәкләренең социаль-
тернәкләндерү бүлекләрендә, 
инвалидларны тернәкләндерү 
үзәкләрендә, мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар һәм 
яшүсмерләр өчен тернәкләндерү 
үзәкләрендә социаль хезмәт 
күрсәтүнең ярымтсационар 
рәвешендә социаль хезмәтләр 
күрсәтү турында гариза белән 
берлектә шушы Регламентка 10 
нчы кушымтадагы исемлек 
нигезендәге документларны да 
тапшыра. 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 15, 
16, 31 статьялары; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
1075 номерлы РФ 
Хөкүмәте карарының 4, 
5 пунктлары; 
1101 номерлы тәртипнең 
1 бүлеге, 2.2.2 пункты 

Сукырларны һәм начар 
күрүчеләрне социаль 
тернәкләндерү үзәгендә 
ярымстационар формада 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 15, 
16, 31 статьялары; 
181-ФЗ номерлы 



социаль хезмәт күрсәтү 
рәвешендә социаль хезмәтләр 
күрсәтү турында гариза белән 
берлектә гариза бирүче әлеге 
Регламентка 11 нче 
кушымтадагы исемлек 
нигезендәге документларны да 
тапшыра. 

федераль законның 11 
статьясы; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
1075 номерлы РФ 
Хөкүмәте карарының 4, 
5 пунктлары; 
1101 номерлы 
Тәртипнең 1 бүлеге, 
3.2.2, 3.2.4 пунктлары 

Гаиләгә һәм балаларга 
социаль ярдәм үзәкләрендә, 
халыкка комплекслы 
социаль хезмәт күрсәтү 
үзәкләренең гаиләгә һәм 
балаларга социаль ярдәм 
күрсәтү бүлекләрендә өйдә 
социаль хезмәт күрсәтү 
рәвешендә социаль хезмәтләр 
күрсәтү турында гариза белән 
берлектә гариза бирүче әлеге 
Регламентка 12 нче 
кушымтадагы исемлек 
нигезендәге документларны да 
тапшыра. 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 15, 
16, 31 статьялары; 
181-ФЗ номерлы 
федераль законның 11 
статьясы; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
1101 номерлы тәртипнең 
1 бүлеге; 

Документларның 
күчермәләре, әгәр дә алар 
Россия Федерациясе законнары 
нигезендә таныкланмаган 
булсалар, төп нөсхәләрен 
күрсәтеп тапшырыла, 
Министрлыкның территориаль 
органы вазыйфаи заты 
тарафыннан таныклана. 

Гариза һәм аңа теркәлә 
торган документлар гариза 
бирүче тарафыннан кәгазьдә дә 
тапшырыла (җибәрелә) ала: 
шәхсән; почта аша почта 
юлламасы итеп. 

Гариза һәм документлар 
шулай ук гариза бирүче 
тарафыннан 63-ФЗ номерлы 
федераль закон һәм 210-ФЗ 
номерлы федераль законның 211 

442-ФЗ номерлы 
федераль законның 15, 
16, 31 статьялары; 
908 номерлы тәртипнең 
7, 8, 9 пунктлары; 
1053 номерлы 
Тәртипнең 1.4.3, 3.5.1 
пунктлары 



һәм 212 статьялары таләпләренә 
туры китереп, электрон 
чаралардан файдаланып, 
электрон имза белән кул куелган 
электрон документ рәвешендә, 
гомуми файдаланудагы 
мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәрләре, шул исәптән 
«Интернет» челтәре аша да, 
тапшырылырга (җибәрелергә) 
мөмкин. 

Социаль хезмәтләр күрсәтү 
турында гариза биргәндә, гариза 
бирүче шәхесне раслаучы 
документ күрсәтә. Социаль 
хезмәтләр күрсәтү турында 
гариза законлы вәкил 
тарафыннан яисә гариза бирүче 
мәнфәгатьләрендә башка 
гражданнар, дәүләт органнары, 
җирле үзидарә органнары, 
иҗтимагый берләшмәләр 
вәкилләре тарафыннан 
тапшырылган очракта, вәкилнең 
шәхесен һәм вәкаләтләрен 
таныклаучы документлар 
күрсәтелә. 

2.6. Норматив 
хокукый актлар 
нигезендә дәүләт 
хезмәтен күрсәтү 
өчен зарури булган, 
дәүләт органнары, 
җирле үзидарә 
органнары һәм башка 
оешмалар 
карамагындагы һәм 
гариза бирүче аларны 
тапшырырга хокуклы 
булган 
документларның 
тулы исемлеге, 
шулай ук, шул 
исәптән электрон 
рәвештә дә, гариза 
бирүче тарафыннан 

Гражданинны социаль 
хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ дип 
тану өчен документлар 
ведомствоара хезмәттәшлек итү 
каналлары аша алына, түбәндәге 
рәвешләрдә: 

әлеге Регламентның 13 нче 
кушымтасындагы исемлеккә 
туры китереп, халыкка 
комплекслы социаль хезмәт 
күрсәтү үзәкләренең өйдә 
социаль хезмәт күрсәтү 
бүлекләрендә өйдә социаль 
ярдәм күрсәтү рәвешендә; 

әлеге Регламентның 14 нче 
кушымтасындагы исемлеккә 
туры китереп, картлар һәм 
инвалидлар өчен интернат-
йортларда (пансионатларда), 

210-ФЗ номерлы 
федераль законның 7 
статьясының 1 
өлешендәге 2 пункты 



аларны алу 
ысуллары, аларны 
тапшыру тәртибе; 
әлеге документлар 
белән эш итә торган 
дәүләт органы, җирле 
үзидарә органы яисә 
оешма 

картлар һәм инвалидлар өчен 
махсус интернат-йортларда 
стационар формада социаль 
хезмәт күрсәтү рәвешендә; 

әлеге Регламентның 15 нче 
кушымтасындагы исемлеккә 
туры китереп, психоневрология 
интернатларында стационар 
социаль хезмәт күрсәтү 
рәвешендә; 

әлеге Регламентның 16 нчы 
кушымтасына туры китереп, 
акылы артта калган балалар өчен 
интернат-йортларда, физик 
җитешсезлекләре булган 
балалар өчен интернат-
йортларда стационар социаль 
хезмәт күрсәтү рәвешендә; 

әлеге Регламентның 17 нче 
кушымтасындагы исемлеккә 
туры китереп, инвалидларны 
тернәкләндерү үзәкләрендә, 
мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр өчен 
тернәкләндерү үзәкләрендә, 
халыкка комплекслы социаль 
хезмәт күрсәтү үзәкләренең 
тернәкләндерү бүлекләрендә 
стационар социаль хезмәт 
күрсәтү рәвешендә; 

әлеге Регламентның 18 нче 
кушымтасындагы исемлеккә 
туры китереп, социаль 
тернәкләндерүгә мохтаҗ, 
балигълык яшенә җитмәгәннәр 
өчен махсуслаштырылган 
учреждениеләрдә (балалар һәм 
яшүсмерләр өчен социаль 
приютлар, балигълык яшенә 
җитмәгәннәр өчен социаль-
тернәкләндерү үзәкләре) 
стационар формада социаль 
хезмәт күрсәтү; 

әлеге Регламентның 19 нчы 
кушымтасындагы исемлеккә 
туры китереп, билгеле бер яшәү 



урыны булмаган затлар өчен 
социаль адаптация үзәкләрендә 
стационар социаль хезмәт 
күрсәтү рәвешендә; 

әлеге Регламентның 20 нче 
кушымтасындагы исемлеккә 
туры китереп, гаиләгә һәм 
балаларга социаль ярдәм 
үзәкләрендә, халыкка 
комплекслы социаль хезмәт 
күрсәтү үзәкләренең гаиләгә һәм 
балаларга социаль ярдәм 
күрсәтү бүлекләрендә 
ярымстационар формада 
социаль хезмәтләр күрсәтү 
рәвешендә; 

әлеге Регламентның 21 нче 
кушымтасындагы исемлеккә 
туры китереп, халыкка 
комплекслы социаль хезмәт 
күрсәтү үзәкләренең социаль-
тернәкләндерү бүлекләрендә, 
мөмкинлекләре чикләнгән 
балалар һәм яшүсмерләр өчен 
тернәкләндерү үзәкләрендә 
ярымстационар формада 
социаль хезмәтләр күрсәтү 
рәвешендә; 

шушы Регламентка 22 нче 
кушымтадагы исемлеккә туры 
китереп, сукырларны һәм начар 
күрүчеләрне социаль 
тернәкләндерү үзәкләрендә 
ярымстационар формада 
социаль хезмәтләр күрсәтү 
рәвешендә; 

шушы Регламентның 23 нче 
кушымтасындагы исемлеккә 
туры китереп, гаиләгә һәм 
балаларга социаль ярдәм 
үзәкләрендә, халыкка 
комплекслы социаль хезмәт 
күрсәтү үзәкләрендә өйдә 
социаль хезмәтләр күрсәтү 
рәвешендә. 

 Гариза бирүче үзенең  



ихтыяры белән Министрлыкның 
территориаль органына әлеге 
пунктта күрсәтелгән 
документларны, мөмкинлеге 
булган очракта, электрон 
рәвештә дә тапшырырга 
хокуклы. 

Югарыда күрсәтелгән 
документлар гариза бирүче 
тарафыннан кәгазьдә дә 
тапшырыла (җибәрелә) ала: 

шәхсән; 
почта аша җибәреп. 
Гариза белән документлар 

шулай ук гариза бирүче 
тарафыннан гади электрон имза 
белән имзаланган электрон 
документ рәвешендә, гомуми 
файдаланудагы мәгълүмати-
телекоммуникация челтәре аша, 
шул исәптән «Интернет» 
мәгълүмати-телекоммуникация 
челтәре аша да тапшырылырга 
(җибәрелергә) мөмкин. 

Югарыда күрсәтелгән 
документлар шушы Регламентка 
13-23 нче кушымталарда 
күрсәтелгән оешмаларга һәм 
учреждениеләргә тиешенчә 
федераль башкарма хакимият 
органнары, Россия Федерациясе 
субъектлары башкарма 
хакимият органнары һәм җирле 
үзидарә органнары норматив 
хокукый актларында (норматив 
актларында) билгеләнгән 
ысуллар белән алынырга 
мөмкин. 

Гариза бирүче тарафыннан 
югарыда күрсәтелгән 
документларның 
тапшырылмавы дәүләт хезмәте 
күрсәтү буенча документларны 
кабул итүдән баш тартуга нигез 
була алмый. 

Министрлыкның 



территориаль органы, вәкаләтле 
оешма гариза бирүчедән таләп 
итәргә хокуклы түгел: 

дәүләт хезмәте күрсәтүгә 
бәйле рәвештә барлыкка килә 
торган мөнәсәбәтләрне җайга 
сала торган норматив хокукый 
актларда аларны тапшыру яки 
гамәлгә ашыру күздә 
тотылмаган документларны һәм 
мәгълүматны тапшыруны яки 
гамәлләр башкаруны; 

федераль законның 7 
статьясының 6 өлешендә 
каралган документлардан тыш, 
шул исәптән гариза бирүче 
тарафыннан дәүләт хезмәте һәм 
муниципаль хезмәт күрсәткән 
өчен түләү кертелүен раслый 
торган, Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, 
Татарстан Республикасы 
норматив хокукый актлары 
нигезендә дәүләт хезмәтләре 
күрсәтүче органнар, башка 
дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм (яисә) 
дәүләт хезмәте күрсәтүдә 
катнаша торган дәүләт 
органнарының яки җирле 
үзидарә органнарының 
ведомство буйсынуындагы 
оешмалар карамагында булган 
документларны тапшыруны; 

дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә 
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле документларны кабул 
итүдән яисә дәүләт хезмәте 
күрсәтүдән беренче мәртәбә баш 
тартканда, федераль законның 7 
статьясының 1 өлешендәге 4 
пунктында каралганнардан тыш, 
дәүләт хезмәте күрсәткәндә 
булмавы һәм (яки) дөрес 
булмавы турында күрсәтелмәгән 
документларны яки 



мәгълүматны тапшыруны 

2.7. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен зарури 
документларны кабул 
итүдән баш тарту 
нигезләренең тулы 
исемлеге 

1. Әлеге Регламентның 2.5 
пунктында күрсәтелгән 
документлар исемлегендә 
күрсәтелгән документның 
тапшырылмавы. 

2. Документларда 
билгеләнгән тәртиптә 
таныкланмаган бетерелгән, 
өстәп язылган урыннар, 
сызылган сүзләр һәм төзәтмәләр 
булу. 

3. Министрлыкның 
территориаль органнарына, 
дәүләт хезмәте күрсәтә торган 
вәкаләтле оешмаларга, 
Учреждениегә 63-ФЗ һәм 210-
ФЗ номерлы федераль 
законнардагы таләпләргә туры 
китереп, электрон имза белән 
имзаланмаган (таныкланмаган) 
электрон документлар 
рәвешендә гариза һәм 
документларның 
(документларның 
күчермәләренең) тапшырылуы. 

4. Әгәр күчермәләре законда 
билгеләнгән тәртиптә 
таныкланмаган булса, шәхсән 
мөрәҗәгать итү очрагында 
документларның төп нөсхәләре 
күрсәтелмәү. 

5. Гариза бирүченең 
документларның Россия 
Федерациясе законнары 
нигезендә таныкланмаган 
күчермәләрен почта аша 
җибәрүе. 

 

2.8. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүне туктатып 
тору яисә дәүләт 
хезмәте күрсәтүдән 
баш тарту 
нигезләренең тулы 
исемлеге 

Дәүләт хезмәтен күрсәтүдән 
баш тарту нигезләре: 
1) төгәл булмаган мәгълүматлар 
тапшыру, гамәлдәге срогы 
беткән документлар һәм 
мәгълүматлар тапшыру; 
2) гражданинда аның яшәеш 

908 номерлы тәртипнең 
13 пункты 



шартларын начарайта яки 
начарайтырга мөмкин булган 
шартларның булмавы; 
3) социаль хезмәт күрсәтүгә 
кабул итү өчен Россия 
Федерациясе норматив хокукый 
актларында каралган медицина 
каршылыкларының ачыклануы. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
туктатып тору өчен нигезләр 
билгеләнмәгән 

2.9. Дәүләт хезмәтен 
күрсәткән өчен 
дәүләт пошлинасын 
яки бүтән төрле 
түләүне алу тәртибе, 
аның күләме һәм 
алыну нигезләре 

Дәүләт хезмәте түләүсез 
нигездә күрсәтелә 

210-ФЗ номерлы 
федераль законның 8 ст. 

2.10. Дәүләт хезмәтен 
күрсәтү өчен кирәкле 
һәм зарури булган 
хезмәтләрнең 
исемлеге, шул 
исәптән дәүләт 
хезмәтен күрсәтүдә 
катнашучы 
оешмалардан бирелә 
торган документ 
(документлар) 
турында белешмәләр 

Зарури һәм мәҗбүри 
хезмәтләр күрсәтү таләп ителми 

 

2.11. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен кирәкле 
һәм зарури булып 
саналучы 
хезмәтләрне күрсәтү 
өчен түләү алу 
тәртибе, аның күләме 
һәм алу нигезләре  

Зарури һәм мәҗбүри 
хезмәтләр күрсәтү таләп ителми 

 

2.12. Дәүләт 
хезмәтен, дәүләт 
хезмәтен күрсәтүдә 
катнаша торган 
оешма тарафыннан 
күрсәтелә торган 

Гариза бирүченең кабул итүне 
(хезмәт күрсәтелүне) көтүнең 
максималь вакыты 15 минуттан 
артык түгел. 

Дәүләт хезмәте алучы аерым 
категорияләр өчен кабул итүне 

Россия Федерациясе 
Президентының 601 
номерлы указы 



хезмәтне күрсәтү 
турында гариза 
тапшырганда яисә 
мондый хезмәтләр 
күрсәтү нәтиҗәләрен 
алганда чират 
көтүнең максималь 
чоры 

көтүдә чират билгеләнмәгән. 

2.13. Дәүләт хезмәтен 
һәм дәүләт хезмәте 
күрсәтүдә катнаша 
торган оешма 
тарафыннан 
күрсәтелә хезмәтне 
күрсәтү турында 
гариза бирүченең 
гаризасын теркәү 
срогы һәм тәртибе, 
шул исәптән 
электрон формада 

Гариза һәм документлар 
килгән көнне. 

Ял (бәйрәм) көнендә 
электрон рәвештә килгән рәсми 
мөрәҗәгать ял (бәйрәм) 
көненнән соң килүче эш көнендә 
теркәлә. 

 

2.14. Дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган 
бүлмәләргә, көтү 
залына, дәүләт 
хезмәте күрсәтү 
турында гариза 
тутыру урыннарына, 
һәр дәүләт хезмәтен 
күрсәтү өчен кирәкле 
булган 
документларны 
тутыру үрнәкләре 
һәм аларның 
исемлекләре булган 
мәгълүмат 
стендларына, мондый 
хезмәт күрсәтү 
тәртибе турында 
визуаль, текстлы һәм 
мультимедиа 
мәгълүмат 
урнаштыру һәм 
рәсмиләштерү 
тәртибенә, шул 
исәптән 

Дәүләт хезмәте янгына 
каршы система һәм янгын 
сүндерү системасы, 
документларны рәсмиләштерү 
өчен кирәкле булган мебель, 
мәгълүмат стендлары белән 
тәэмин ителгән биналарда 
күрсәтелә. 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү 
турында визуаль, текстлы һәм 
мультимедияле мәгълүмат 
гариза бирүчеләр өчен уңайлы 
урыннарда, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән 
мөмкинлекләрен исәпкә алып 
урнаштырыла. 

Инвалидларның (кресло-
коляскалардан һәм сукырларны 
йөртүче этләрдән файдаланучы 
инвалидларны да кертеп) дәүләт 
хезмәте күрсәтелә торган урынга 
каршылыкларсыз үтеп керүен 
оештыру максатларында, алар 
өчен түбәндәгеләр тәэмин ителә: 

а) дәүләт хезмәте күрсәтелә 

181-ФЗ номерлы 
федераль законның 14 
статьясы, 15 статьясы; 
527н номерлы боерык 



инвалидларны 
социаль яклау 
турында федераль 
законнар һәм 
Татарстан 
Республикасы 
законнары нигезендә 
күрсәтелгән 
объектларның 
инвалидлар өчен 
файдалана алырлык 
булуын тәэмин итүгә 
карата таләпләр 

торган объектка (бинага, 
бүлмәгә) каршылыксыз үтеп 
керү өчен шартлар; 

б) дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган объектлар (биналар, 
бүлмәләр) урнашкан территория 
буенча мөстәкыйль хәрәкәт итә 
алу, шулай ук мондый 
объектларга керү һәм чыгу 
мөмкинлеге, шул исәптән 
кресло-коляскадан файдаланып;  

в) күрү функциясе буенча 
һәм мөстәкыйль хәрәкәт итүдә 
тотрыклы бозылышлары булган 
инвалидларны озатып йөрү; 

г) дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган объектларга (биналарга, 
бүлмәләргә) инвалидларның 
каршылыкларсыз үтеп керә 
алуын тәэмин итү өчен зарури 
җайланмаларны һәм 
мәгълүматларны тиешенчә 
урнаштыру, – аларның 
торышындагы чикләмәләрне 
исәпкә алып;  

д) инвалидлар өчен кирәкле 
ишетелә һәм күренә торган 
мәгълүматларны, шулай ук 
язуларны, тамгаларны һәм 
Брайльның нокталы шрифтлары 
белән ясалган текстлы һәм 
тамгалы башка график 
мәгълүматларны дубльләштерү; 

е) сурдотәрҗемәчене һәм 
тифлосурдотәрҗемәчене кертү; 

ж) дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган объектларга (биналарга, 
бүлмәләргә) сукырларны 
йөртүче этне кертү, – Россия 
Федерациясе Хезмәт һәм 
социаль яклау министрлыгының 
«Сукырларны йөртүче этнең 
махсус өйрәтелгән булуын 
раслаучы документ рәвешен һәм 
аны бирү тәртибен раслау 
турында» 2015 елның 22 



июнендәге 386н номерлы 
боерыгы белән расланган 
рәвештә һәм тәртиптә бирелә 
торган һәм аның махсус рәвештә 
өйрәтелгән булуын раслаучы 
документы булган очракта; 

з) инвалидларга башка 
затлар белән бертигез рәвештә 
дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен 
комачау итүче каршылыкларны 
җиңәргә ярдәм итү. 

Бинаны инвалид 
ихтыяҗларын исәпкә алып 
тулысынча җайлаштыруы 
мөмкин булмаса, дәүләт 
хезмәтен күрсәтү максатларында 
аңа гариза бирү урынына килү 
мөмкинлеге тәэмин ителә, 
мөмкинлек булганда, гаризаны 
кабул итү эше дистанцион 
тәртиптә гамәлгә ашырыла 

2.15. Дәүләт 
хезмәтеннән һәркем 
файдалана алу 
мөмкинлеге һәм аның 
сыйфат 
күрсәткечләре, шул 
исәптән гариза 
бирүченең дәүләт 
хезмәте 
күрсәтелгәндә 
вазыйфаи затлар 
белән үзара 
бәйләнешкә кереп 
эшләү саны һәм 
аларның вакыты 
буенча озынлыгы, 
дәүләт хезмәтен 
күрсәтү барышында, 
шул исәптән 
мәгълүмат-
телекоммуникация 
технологияләреннән 
файдаланып, 
мәгълүматны алу 
мөмкинлеге, дәүләт 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
үтемле булу күрсәткечләре 
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

кирәкле санда белгечләр, 
шулай ук гариза бирүчеләрдән 
документлар кабул итү гамәлгә 
ашырыла торган урыннар 
булуы; 

мәгълүмат стендларында, 
Интернет челтәрендә, 
Министрлыкның рәсми 
сайтында дәүләт хезмәтен 
күрсәтү ысуллары, тәртибе, 
вакытлары турында тулы 
мәгълүмат булу; 

дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарның инвалидлар 
өчен үтемле булуы; 

инвалидларга бүтән затлар 
белән бертигез дәрәҗәдә 
хезмәтләр алуга комачау итүче 
киртәләрне җиңүдә ярдәм 
күрсәтү; 

гаризаны электрон рәвештә 
тапшыру мөмкинлеге. 

181-ФЗ номерлы 
федераль законның 15 
статьясы; 
527н номерлы боерык 



хезмәтен дәүләт 
хезмәтләре күрсәтелә 
торган күпфункцияле 
үзәктә, гариза бирүче 
ихтыярына карап 
(экстерриториаль 
принцип), дәүләт һәм 
муниципаль 
хезмәтләр күрсәтелә 
торган күпфункцияле 
үзәктә берничә 
дәүләт хезмәтен алу 
турында 210-ФЗ 
номерлы федераль 
законның 151 
статьясында каралган 
гаризаны 
(комплекслы 
мөрәҗәгатьне) 
тапшыру юлы белән 
дә, башкарма 
хакимият органының 
теләсә кайсы 
территориаль 
органында дәүләт 
хезмәтеннән 
файдалану 
мөмкинлеге (шул 
исәптән тулы 
күләмдә) яки 
файдалана алмау   

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
сыйфат күрсәткечләре 
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

документларны кабул итү 
һәм карау чорлары саклану; 

дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алу 
чоры саклану; 

дәүләт граждан 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге 
Регламент бозылу очракларына 
карата нигезле шикаятьләрнең 
булмавы; 

гариза бирүченең 
Министрлыкның территориаль 
органы белгечләре белән 
хезмәттәшлек итү саны: дәүләт 
хезмәте күрсәтү өчен зарури 
документлар турыдан-туры 
тапшырылганда, – икедән артык 
түгел (консультацияләрне 
исәпкә алмыйча); 

дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен 
кирәкле документларны почта 
аша җибәргәндә – бер 
мәртәбәдән артык түгел 
(консультацияләрне исәпкә 
алмыйча); 

әгәр гариза белән 
документларның күчермәләре 
63-ФЗ номерлы федераль закон 
һәм 210-ФЗ номерлы федераль 
законның 211 һәм 212 статьялары 
таләпләре нигезендә гади 
электрон имза белән 
имзаланмаган (таныкланмаган) 
электрон документлар 
рәвешендә җибәрелсә, – бер 
мәртәбәдән артык түгел 
(консультацияләрне исәпкә 
алмыйча). 

Дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә 
гариза бирүченең дәүләт хезмәте 
күрсәтүдә катнаша торган 
белгечләр белән бер мәртәбә 
хезмәттәшлек итүенең 
озынлыгы 15 минуттан артмый. 



Дәүләт хезмәтен күрсәтү, 
дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
гариза тапшыруны да кертеп, 
дәүләти һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәге (алга таба – 
КФҮ), КФҮнең читтән торып 
эшләү урыннарында гамәлгә 
ашырылмый. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
барышы турында мәгълүмат 
гариза бирүче тарафыннан 
Министрлыкның 
http://mtsz.tatarstan.ru сайтыннан, 
https://uslugi.tatarstan.ru дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр 
порталыннан алынырга мөмкин. 

Экстерриториаль принцип 
буенча һәм комплекслы 
мөрәҗәгать составында дәүләт 
хезмәте күрсәтелми 

2.16. Башка, шул 
исәптән 
экстерриториаль 
принцип буенча 
муниципаль хезмәт 
күрсәтү 
үзенчәлекләрен 
исәпкә ала торган 
(муниципаль хезмәт 
экстерриториаль 
принцип буенча 
күрсәтелгән очракта) 
һәм дәүләт хезмәтен 
электрон формада 
күрсәтү 
үзенчәлекләрен 
исәпкә ала торган 
таләпләр 

Гариза һәм электрон документ 
формасындагы документлар, 
«Интернет» челтәрен дә кертеп, 
гомуми файдаланудагы 
мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәрләреннән файдаланып 
җибәрелергә, шулай ук электрон 
саклагычлардан файдаланып, 
гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга мөмкин. 

Шул ук вакытта гариза гади 
электрон имза белән имзаланган 
булырга тиеш, ә гаризага 
теркәлә торган документларның 
күчермәләре 63-ФЗ номерлы 
федераль закондагы һәм 210-ФЗ 
номерлы федераль законның  
211 статьясы һәм 212 статьясы 
таләпләре нигезендә законнарда 
билгеләнгән тәртиптә электрон 
имза белән таныкланган булырга 
тиеш 
 

63-ФЗ номерлы 
федераль законның 2 
статьясының 11 пункты; 
210-ФЗ номерлы 
федераль законның  
211 статьясы 

3 бүлектә:  
бүлек аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм 
аларны үтәү вакытлары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән 
административ процедураларны (гамәлләрне) электрон формада үтәү 
үзенчәлекләре»; 

3.1.1 пунктның 4 пунктчасында «2.9» саннарын «2.8» саннарына 
алмаштырырга; 

3.1.2 пунктны үз көчен югалткан дип танырга; 
3.5 пунктта: 
бишенче һәм унынчы абзацларда «2.9» саннарын «2.8» саннарына 

алмаштырырга; 
3.8 пунктны көчен югалткан дип танырга; 
4 бүлектә: 
4.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«4.3. Уздырылган тикшерүләр нәтиҗәсендә гариза бирүчеләрнең хокуклары 

бозылу очраклары ачыкланган очракта, Министрлыкның территориаль 
органнары, дәүләт хезмәте күрсәтә торган вәкаләтле оешмалар, Учреждение 
хезмәткәрләре, Министрлыкның вазыйфаи затлары дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә 
кабул ителә (гамәлгә ашырыла) торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмаган) 
өчен Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә җаваплылыкка 
тартыла.»; 

5 бүлектә: 
аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5. Дәүләт хезмәтен күрсәтә торган органның, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрне күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең, шулай ук аларның вазыйфаи 
затларының, дәүләт хезмәткәрләренең, хезмәткәрләрнең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү 
тәртибе»; 

5.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.7. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук 

бозу яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау 
вәкаләте бирелгән вазыйфаи зат, учреждение белгече булган материалларны 
прокуратура органнарына кичекмәстән җибәрә.»; 

2 нче кушымтада 1, 4, 5 пунктларны гамәлдән чыккан дип танырга; 
3 нче кушымтада: 
1 пунктта «Шәхесне раслаучы документ күчермәсе» сүзләрен «Шәхесне 

раслаучы документ күчермәсе***» сүзләренә алмаштырырга; 
9, 10 пунктларны үз көчләрен югалткан дип танырга; 
4 нче кушымтада 1, 9, 11 пунктларны гамәлдән чыккан дип танырга; 
5 нче кушымтада 1 пунктны гамәлдән чыккан дип танырга; 
6 нчы кушымтада 1, 6, 7 пунктларны гамәлдән чыккан дип танырга; 
7 нче кушымтада 3, 5 пунктларны гамәлдән чыккан дип танырга; 
8 нче кушымтада 1, 4, 5 пунктларны гамәлдән чыккан дип танырга; 
9 нчы кушымтада 1, 7, 8 пунктларны гамәлдән чыккан дип танырга; 
10 нчы кушымтада 1, 7, 8 пунктларны гамәлдән чыккан дип танырга; 
11 нче кушымтада 1, 3 пунктларны гамәлдән чыккан дип танырга; 
12 нче кушымтада 1 пунктны гамәлдән чыккан дип танырга; 
кушымтаны (белешмәлекне) түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



 
«Гражданинны социаль хезмәт 
күрсәтүгә мохтаҗ дип тану һәм социаль 
хезмәтләр күрсәтүнең хосусый 
программасын төзү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына белешмәлек кушымта 

 
Гражданинны социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ дип тану һәм социаль хезмәтләр 

күрсәтүнең хосусый программасын төзү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
дәүләт хезмәтен күрсәтүне контрольдә тоту өчен җаваплы булган органнар 

(учреждениеләр) һәм вазыйфаи затлар турында белешмәләр 
 

1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының Республика ресурслар үзәге 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Директор (843) 522-87-71 rrc.kzn@tatar.ru 
 

2. Татарстан Республикасы балалар һәм яшүсмерләр өчен социаль приютлар 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адресы 
«Әгерҗе муниципаль 
районы балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Ласка» 
социаль приюты» дәүләт 
казна учреждениесе 
җитәкчесе 

(8-85551) 2-52-79       
3-93-11 3-92-00 

Spdp.Laska-agreez@tatar.ru 

«Аксубай муниципаль 
районы балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Мечта» 
социаль приюты» дәүләт 
казна учреждениесе 
җитәкчесе 

(8-84344) 2-81-31         
2-81-30 

Spdp.Mechta-aksubaev@tatar.ru 

«Алексеевск муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Забота» 
социаль приюты» дәүләт 
казна учреждениесе 
җитәкчесе 

(8-84341) 2-58-75        
2-33-83 

Spdp.Zabota-alekseev@tatar.ru 

«Баулы муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Семья» 
социаль приюты» дәүләт 
казна учреждениесе 

(8-85569)5-14-31        
5-15-76 5-52-56 

Spdp.Semya-bavly@tatar.ru 



җитәкчесе 

«Бөгелмә муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Ялкын» 
социаль приюты» дәүләт 
казна учреждениесе 
җитәкчесе 

(8-85594) 9-72-49         
9-72-65 

Spdp.Yalkyn-bugulma@tatar.ru 

«Чүпрәле муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Теплый 
дом» социаль приюты» 
дәүләт казна учреждениесе 
җитәкчесе  

(8-84375) 3-55-48         
3-55-16 

Spdp.Teplyydom-drozh@tatar.ru 

«Зеленодольск муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен 
«Гнездышко» социаль 
приюты» дәүләт казна 
учреждениесе җитәкчесе 

(8-84371) 3-41-22          
3-09-99 

Spdp.Gnezdyshko-zel@tatar.ru 

«Казан шәһәре» шәһәр 
округында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен 
«Гаврош» социаль 
приюты» дәүләт казна 
учреждениесе җитәкчесе 

(843) 299-13-91          
299-11-87  

Gavrosh.Priyut@tatar.ru 

«Мамадыш муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен 
«Надежда» социаль 
приюты» дәүләт казна 
учреждениесе җитәкчесе 

(8-85563) 3-29-80 
3-16-48 3-37-24 

Spdp.Nadezhda-m@tatar.ru 

«Менделеевск муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Камские 
зори» социаль приюты» 
дәүләт казна учреждениесе 
җитәкчесе  

(8-85549) 2-37-11  Spdp.Kamskiyzori@tatar.ru 

«Минзәлә муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Тургай» 
социаль приюты» дәүләт 
казна учреждениесе 
җитәкчесе 

(8-85555) 2-94-01 Spdp.Turgay-menz@tatar.ru 

«Питрәч муниципаль (8-84367) 3-24-34           Spdp.Shatlyk-pitrias@tatar.ru 



районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен 
«Шатлык» социаль 
приюты» дәүләт казна 
учреждениесе җитәкчесе 

3-24-35  

«Балык Бистәсе 
муниципаль районында 
балалар һәм яшүсмерләр 
өчен «Акчарлак» социаль 
приюты» дәүләт казна 
учреждениесе җитәкчесе 

(8-84361) 2-82-19         
2-82-93 2-81-84 

Spdp.Akcharlak-rslob@tatar.ru 

«Саба муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен «Тургай» 
социаль приюты» дәүләт 
казна учреждениесе 
җитәкчесе 

(8-84362) 4-16-07        
4-18-10  

Spdp.Turgay-saby@tatar.ru 

«Яр Чаллы шәһәре» шәһәр 
округында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен 
«Асылташ» социаль 
приюты» дәүләт казна 
учреждениесе җитәкчесе 

(8-8552) 51-91-90      
51-91-69 51-98-51     
58-33-89 

Spdp.Asyltash-chelny@tatar.ru 

«Түбән Кама муниципаль 
районында балалар һәм 
яшүсмерләр өчен 
«Балкыш» социаль 
приюты» дәүләт казна 
учреждениесе җитәкчесе 

(8-8555) 42-83-83       
36-66-63 41-27-86     
42-93-85 

Spdp.Balkysh-nizh@tatar.ru 

 
3. Билгеле бер яшәү урыны һәм шөгыле булмаган затлар өчен социаль 

яраклаштыру үзәге 
 

«ТР Хезмәт, халыкны эш 
белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау 
министрлыгының Бөгелмә 
муниципаль районында 
билгеле бер яшәү урыны 
һәм шөгыльләре булмаган 
затлар өчен «Маяк» социаль 
яраклаштыру үзәге» дәүләт 
автоном социаль хезмәт 
күрсәтү учреждениесе 
җитәкчесе 

(8-85594) 4-37-17 Tssa.Mayak-bugulma@tatar.ru 

«Казан шәһәре» шәһәр 
округында ТР Хезмәт, 

(843) 571-78-47 
571-78-67 

Tssa.Miloserdiye-kzn@tatar.ru 



халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау 
министрлыгының билгеле 
бер яшәү урыны һәм 
шөгыльләре булмаган затлар 
өчен «Милосердие» социаль 
яраклаштыру үзәге» дәүләт 
автоном социаль хезмәт 
күрсәтү учреждениесе 
җитәкчесе 
«Яр Чаллы шәһәре» шәһәр 
округында ТР Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау 
министрлыгының билгеле 
бер яшәү урыны һәм 
шөгыльләре булмаган затлар 
өчен «Перекресток» социаль 
яраклаштыру үзәге» дәүләт 
автоном социаль хезмәт 
күрсәтү учреждениесе 
җитәкчесе 

(8-8552) 34-06-80       
34-99-46 

Tssa.Miloserdiye-kzn@tatar.ru 

 
4. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Татарстан Республикасы муниципаль районнары 
яисә шәһәр округлары социаль яклау идарәләре (бүлекләре) 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адресы 

Әгерҗе муниципаль районы социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(85551)2-10-86 2-
11-53 

Agreez.Usz@tatar.ru 

Азнакай муниципаль районы социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(85592) 7-25-10 
7-14-25 

Usz.Azn@tatar.ru 

Аксубай муниципаль районы социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(84344) 2-92-72 
2-92-74 

Usz.Aksubaevo@tatar.ru 

Актаныш муниципаль районы 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85552) 3-11-46 
3-12-81 

Usz.Aktanysh@tatar.ru 

Алексеевск муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84341) 2-41-40 
2-46-46 

Usz.Alekseevsk@tatar.ru 

Әлки муниципаль районында социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(84346) 2-08-90 
2-08-80 

Usz.Alkeevo@tatar.ru 

Әлмәт муниципаль районы социаль 
яклау идарәсе җитәкчесе 

(8553) 32-45-50 
43-82-15 

Usz.Almet@tatar.ru 



Апас муниципаль районында социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(84376) 2-12-84 
2-10-81 

Usz.Apastovo@tatar.ru 

Арча муниципаль районында социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(84366) 3-13-53 
3-13-33 

Usz.Arsk@tatar.ru 

Әтнә муниципаль районында социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(84369) 2-16-60 
2-10-84 

Usz.Atnya@tatar.ru 

Баулы муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85569) 5-10-50 
5-66-81 5-66-78 
5-66-68 

Usz.Bavly@tatar.ru 

Балтач муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

 (84368) 2-44-
782-42-09 2-50-57 
2-40-60 

Usz.Baltasi@tatar.ru 

Бөгелмә муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85594) 6-50-44 
6-55-70 

Usz.Bugulma@tatar.ru 

Буа муниципаль районында социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(84374) 3-32-10 
3-55-29 

Usz.Buinsk@tatar.ru 

Югары Ослан муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84379) 2-17-57 
2-13-01 2-22-69 

Usz.V-uslon@tatar.ru 

Биектау муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84365) 2-32-43 
2-32-52 2-32-50 
2-32-53 

Usz.Vgora@tatar.ru 

Чүпрәле муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84375) 2-38-07 
2-31-52 2-30-07 

Drozh.Usz@tatar.ru 

Алабуга муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85557) 7-84-66 
7-86-91 

Usz.Elabuga@tatar.ru 

Зәй муниципаль районында социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(85558) 7-10-64 
7-09-76 3-26-89 

Usz.Zainsk@tatar.ru 

Зеленодольск муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84371) 5-58-80 
5-77-54 4-16-62 

Usz.Zeldol@tatar.ru 

Кайбыч муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84370) 2-11-12 
2-15-57 

Usz.Kaybicy@tatar.ru 

Кама Тамагы муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84377) 2-15-57 
2-12-69 

Usz.K-uste@tatar.ru 

Кукмара муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84364) 2-84-76 
2-64-65 

Usz.Kukmor@tatar.ru 

Лаеш муниципаль районында социаль (84378) 2-49-70 Osz.Laishevo@tatar.ru 



яклау бүлеге җитәкчесе 

Лениногорск муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85595) 5-07-51 
6-02-26 5-50-03 

Usz.Leninogorsk@tatar.ru 

Мамадыш муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85563) 3-12-36 
3-12-64 

Usz.Mamadysh@tatar.ru 

Менделеевск муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85549) 2-23-00 
2-04-53 

Usz.Mendeleev@tatar.ru 

Минзәлә муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85555) 3-26-59 Usz.Menzelinsk@tatar.ru 

Мөслим муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85556) 2-57-37 
2-57-69 

Usz.Muslyumovo@tatar.r
u 

«Яр Чаллы шәһәре» муниципаль 
берәмлегендә социаль яклау идарәсе 
җитәкчесе 

(8552) 53-60-33 Usz.Chelny@tatar.ru 

Түбән Кама муниципаль районы 
социаль яклау идарәсе җитәкчесе 

(8555) 45-39-20 
45-43-86 45-43-89 
45-35-02 

Usznizhnekamck@tatar.ru 

Яңа Чишмә муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84348) 2-20-15 
2-27-91 

Usz.Novoshesh@tatar.ru 

Нурлат муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84345) 2-06-62 
2-06-81 2-39-88 

Usz.Nurlat@tatar.ru 

Питрәч муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84367) 3-06-68 
3-06-72 3-00-15 

Usz.Pitriash@tatar.ru 

Балык Бистәсе муниципаль 
районында социаль яклау бүлеге 
җитәкчесе 

(84361) 2-11-57 
2-39-62 

Usz.R-sloboda@tatar.ru 

Саба муниципаль районында социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(84362) 2-28-11 
2-28-55 

Usz.Saby@tatar.ru 

Сарман муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85559) 2-45-72 
2-44-37 

Usz.Sarmanovo@tatar.ru 

Спас муниципаль районында социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(84347) 3-00-00 
3-08-98 

Usz.Bolgar@tatar.ru 

Тәтеш муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84373) 2-62-31 Usz.Tetyushi@tatar.ru 

Тукай муниципаль районының 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(8552) 70-00-57 
70-13-41 

Usz.Tukaev@tatar.ru 



Теләче муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84360) 2-18-56 Usz.Tulachi@tatar.ru 

Чирмешән муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84396) 2-57-05 
2-29-38 

Usz.Cheremshan@tatar.ru 

Чистай муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(84342) 5-55-73 
5-12-06 

Usz.Chistopol@tatar.ru 

Ютазы муниципаль районында 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(85593) 2-60-41 Usz.Utazy@tatar.ru 

Казан шәһәренең Авиатөзелеш 
районы социаль яклау бүлеге 
җитәкчесе 

(843) 571-58-00 
570-06-31 

Usz.Avia@tatar.ru 

Казан шәһәренең Вахитов районы 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(843) 238-10-55 
238-41-91 

Usz.Vahit@tatar.ru 

Киров, Мәскәү районнарында социаль 
яклау бүлеге җитәкчесе 

(843) 554-47-80 
554-74-57 554-22-
75 

Usz.Kirov@tatar.ru 

Казан шәһәренең Яңа Савин районы 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(843) 523-75-82 
523-73-20 

Usz.Novosavin@tatar.ru 

Казан шәһәренең Идел буе районы 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(843) 224-04-20 
224-03-00 

Usz.Priv@tatar.ru 

Казан шәһәренең Совет районы 
социаль яклау бүлеге җитәкчесе 

(843) 273-18-06 Usz.SovOR@tatar.ru 

 
5. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгы 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Министр (843) 557-
20-01 

mtsz@tatar.ru 

Министр урынбасары 557-20-14 Yuliya.Abdreeva@tatar.ru 

Социальхезмәт күрсәтү сыйфаты 
белән идарә итү бүлеге башлыгы 

557-20-53 Almaz.Abdullin@tatar.r 

Социаль хезмәт күрсәтү 
методологиясе бүлеге башлыгы 

557-20-57 Anzhelika.Valeeva@tatar.ru 

Социаль ярдәм чараларының аудит 
бүлеге башлыгы 

557-20-86 Elvira.Pislegina@tatar.ru». 



 
6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты 
Аппаратының Социаль үсеш 
идарәсе җитәкчесе 

(843) 264-
77-29 

pisma@tatar.ru 

 


