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 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ХЕЗМӘТ, ХАЛЫКНЫ ЭШ   

БЕЛӘН ТӘЭМИН  ИТҮ ҺӘМ 
СОЦИАЛЬ  ЯКЛАУ 
МИНИСТРЛЫГЫ 

 
 

ПРИКАЗ             
  

БОЕРЫК 
 

13.12.2019   г.Казань № 1098 

 

 
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында 2020 елның 9 гыйнварендә 6460 номеры белән 
теркәлде 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
2016 елның 26 декабрендәге 737 
номерлы боерыгы белән расланган 
Инвалид бала өчен сатып алынган 
товар барлыгын тикшерү актын 
бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына үзгәрешләр кертү 
турында  

 
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 «Инвалид бала өчен сатып алынган товар барлыгын 
тикшерү актын бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентын раслау турында» 2016 елның 26 декабрендәге 737 номерлы боерыгы 
(Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының 2018 елның 26 сентябрендәге 906 номерлы, 2018 елның 25 
декабрендәге 1146 номерлы боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) 
белән расланган Инвалид бала өчен сатып алынган товар барлыгын тикшерү актын 
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына кертелә 
торган, кушымтадагы үзгәрешләрне расларга. 

2. Әлеге боерык рәсми рәвештә басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
 
 

Министр 
 

Э.Ә.Зарипова 
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Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
2019 елның 13 декабрендәге 1098 
номерлы боерыгы белән расланды 

 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль  
яклау министрлыгының «Инвалид бала өчен сатып алынган товар барлыгын 

тикшерү актын бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентын раслау турында» 2016 елның 26 декабрендәге 737 номерлы  

боерыгы белән расланган Инвалид бала өчен сатып алынган товар  
барлыгын тикшерү актын бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр 
 

1 бүлектә: 
1.2 пунктта һәм алга таба Регламент тексты буенча «дәүләт хезмәтеннән 

файдаланучы зат» сүзләрен тиешле килеш кушымчаларында һәм саннарда 
кулланып, тиешле килешләрдә һәм саннарда «гариза бирүче» сүзләренә 
алмаштырырга; 

1.3 пунктны көчен югалткан дип танырга; 
1.4.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.4.1. Идарәнең (бүлекнең) урнашкан урыны, белешмә телефоннары, 

электрон почта адресы турында мәгълүмат Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының (алга таба – 
Министрлык) «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми 
сайтында урнаштырылган. Инвалид бала өчен сатып алынган товар барлыгын 
тикшерү актын бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүне тикшерүдә тоту өчен җаваплы 
органнар һәм вазыйфаи затлар турында мәгълүмат әлеге Регламентның белешмәлек 
кушымтасында китерелә.»; 

1.4.2 пунктта: 
1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1) Идарәләрдә (бүлекләрдә) гариза бирүчеләр белән эшләү бүлмәләрендә 

урнашкан, дәүләт хезмәте турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә алган, 
хезмәт күрсәтүләр турындагы мәгълүмат стендлары аша. 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 дүртенче абзацын үз көчен югалткан дип танырга; 
1.6 пунктта: 
өченче абзацта «арифметик хата» сүзләреннән соң «яисә шуңа охшаш  хата» 

сүзләрен өстәргә; 
дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Әлеге Регламентта дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза дигәндә                

(алга таба – гариза) дәүләт хезмәте күрсәтү турында рәсми мөрәҗәгать аңлашыла 
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(210-ФЗ номерлы федераль законның 2 статьясының 1 пункты). 
2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт хезмәте күрсәтү 
стандартына карата таләпнең 

аталышы 

Стандартка карата таләпләр 
эчтәлеге 

Дәүләт хезмәтен яки 
таләпне билгели торган 
норматив хокукый акт 

2.1. Дәүләт хезмәтенең 
аталышы 

Инвалид бала өчен сатып 
алынган товар булуын тикшерү 
турында акт бирү 

380 номерлы 
кагыйдәләрнең 5 
пункты, 568 номерлы 
тәртипнең 1.1 
пунктчасы 

2.2. Башкарма хакимият 
органы (учреждение) атамасы 

Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының Татарстан 
Республикасы муниципаль 
районы яисә шәһәр округының 
социаль яклау идарәсе (бүлеге) 

380 номерлы 
кагыйдәләрнең 6 
пункты, 
568 номерлы тәртипнең 
1.1 пунктчасы 

2.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
нәтиҗәсенә тасвирлама 

Инвалид бала өчен сатып 
алынган товар булуын тикшерү 
акты 

568 номерлы тәртипнең 
3.3 пункты 

2.4. Дәүләт хезмәтен күрсәтү 
вакыты, шул исәптән дәүләт 
хезмәте күрсәтүдә катнаша 
торган оешмаларга 
мөрәҗәгать итү зарурлыгын 
да исәпкә алып, Россия 
Федерациясе законнарында 
туктатып тору мөмкинлеге 
каралган очракта, дәүләт 
хезмәте күрсәтүне туктатып 
тору вакыты, дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең нәтиҗәсе булып 
торган документларны бирү 
вакыты 

Дәүләт хезмәте гаризаны әлеге 
Регламентның 2.5 пунктында 
күрсәтелгән документлар белән 
теркәгән көннән башлап 5 
календарь көненнән соңга 
калмыйча күрсәтелә. 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
туктатып тору Россия 
Федерациясе законнарында 
каралмаган. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
нәтиҗәсе булып торган 
документны бирү инвалид бала 
өчен сатып алынган товар 
барлыгын тикшерү актын алу 
өчен исәпкә кую турында (исәпкә 
куюдан баш тарту турында) 
карар кабул ителгән көннән 
башлап бер көн дәвамында 
гамәлгә ашырыла. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү 

380 номерлы 
кагыйдәләрнең 6 
пункты, 568 номерлы 
тәртипнең 3.2 
пунктчасы 
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нәтиҗәсе булган документны 
гаризада күрсәтелгән элемтә 
ысулын кулланып (почта яки 
электрон адреска) җибәрү дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен 
рәсмиләштерү һәм теркәү 
көнендә гамәлгә ашырыла 

2.5. Закон яки башка төрле 
норматив хокукый актлар 
нигезендә дәүләт хезмәтен 
күрсәтү өчен, шулай ук 
дәүләт хезмәтен һәм дәүләт 
хезмәтен күрсәтү өчен 
кирәкле һәм зарури булып 
торган хезмәтләрне күрсәтү 
өчен кирәкле һәм зарури 
булып торган, гариза бирүче 
тарафыннан тапшырылырга 
тиешле документларның тулы 
исемлеге, шул исәптән 
электрон формада, аларны 
тапшыру тәртибе 

Инвалид бала өчен сатып 
алынган товар барлыгын 
тикшерү актын бирү турында 568 
номерлы тәртипкә 1 нче 
кушымтага ярашлы форма 
буенча гариза. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында гариза белән 
мөрәҗәгать иткән гариза бирүче 
паспорт яки шәхесне раслаучы 
башка документны күрсәтә. 

Гариза бирүчеләрнең законлы 
вәкилләре (законнарда каралган 
очракларда) яисә гариза бирүче 
тарафыннан вәкаләт бирелгән 
затлар гариза бирүчеләрнең 
мәнфәгатьләрен яклауга 
вәкаләтләрен раслый торган 
документны күрсәтә. 

Гариза һәм документлар 
гариза бирүче тарафыннан почта 
элемтәсе оешмасы аша кәгазьдә 
яисә «Интернет» челтәреннән 
файдаланып, 63-ФЗ номерлы 
федераль закон һәм 210-ФЗ 
номерлы федераль закон 
таләпләре нигезендә гади 
электрон имза белән имзаланган 
(таныкланган) электрон 
документлар рәвешендә 
җибәрелергә мөмкин.  

Гаризаны почта элемтәсе 
оешмасы аша җибәргән очракта, 
гаризага гражданин тарафыннан 
вәкаләт бирелгән затның яисә 
гражданинның законлы 

568 номерлы тәртипнең 
2.1 пунктчасы 
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вәкиленең гражданин 
мәнфәгатьләрендә эш итү 
хокукларын раслый торган 
документларның Россия 
Федерациясе законнары 
нигезендә таныкланган 
күчермәләре теркәлә. 

Дәүләт хезмәтеннән 
файдалану өчен гариза бланкын 
гариза бирүче Идарәгә (бүлеккә) 
шәхсән мөрәҗәгать иткәндә 
алырга мөмкин. Гариза 
бланкының электрон формасы 
Министрлыкның рәсми сайтында 
урнаштырылган 

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

Ведомствоара мәгълүмати 
хезмәттәшлек каналлары буенча 
мәгълүмат алу таләп ителми 

 

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

1. Гариза бирүче тарафыннан 
имзаланмаган гариза 
тапшырылуы. 

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

3. Документларда бетерелгән, 
өстәп язылган урыннарның, 
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сызылган сүзләрнең һәм 
төзәтмәләрнең билгеләнгән 
тәртиптә таныкланмаган булуы. 

4. Гариза бирүченең почта аша 
яки электрон рәвештә 
документларның Россия 
Федерациясе законнары 
нигезендә таныкланмаган 
күчермәләрен җибәрүе. 

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

Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
туктатып тору яки аны 
күрсәтүдән баш тарту өчен 
нигезләр билгеләнмәгән 

 

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

Дәүләт хезмәте түләүсез 
нигездә күрсәтелә 

 

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 
алыну нигезләре, мондый 
түләү күләмен хисаплау 
методикасы турындагы 
мәгълүматны да кертеп 

Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр 
күрсәтү таләп ителми 

 

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

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында гариза тапшырганда һәм 
мондый хезмәтләрне күрсәтү 

601 номерлы РФ 
Президенты указының 
1 пункты 
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күрсәтелә торган хезмәтне 
күрсәтү турында гариза 
тапшырганда яисә мондый 
хезмәтләрне күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда чират 
көтүнең максималь чоры 

нәтиҗәсен алганда чират көтүнең 
максималь вакыты – 15 минуттан 
артык түгел. 

Гариза бирүчеләрнең аерым 
категорияләре өчен чират 
билгеләнмәгән 

 

2.13. Гариза бирүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турындагы 
һәм хезмәт күрсәтүдә катнаша 
торган оешма тарафыннан 
күрсәтелә торган хезмәтне 
күрсәтү турындагы рәсми 
мөрәҗәгатен теркәү чоры һәм 
тәртибе, шул исәптән 
электрон формада да 

Гариза һәм документлар 
килгән көнне. 

Гариза белән кирәкле барлык 
документлар электрон 
документлар рәвешендә ял 
көннәрендә яисә эш көне булып 
саналмаган бәйрәм көннәрендә 
килгән очракта, – Идарәнең 
(бүлекнең) ял көненнән соңгы 
яисә эш көне булып саналмаган 
бәйрәм көненнән соңгы беренче 
эш көнендә. 

568 номерлы тәртипнең 
2.2 пункты 

2.14. Дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган бүлмәләргә, 
көтү залына, дәүләт хезмәте 
күрсәтү турындагы 
мөрәҗәгатьләрне тутыру 
урыннарына, аларны тутыру 
үрнәкләренә һәм һәр дәүләт 
хезмәтен күрсәтү өчен 
кирәкле документларның 
исемлеге урнаштырылган 
мәгълүмат стендларына, 
мондый хезмәтне күрсәтү 
тәртибе турында визуаль, 
текстлы һәм мультимедияле 
мәгълүматларны 
урнаштыруга һәм 
рәсмиләштерүгә карата 
таләпләр. Шул исәптән 
инвалидларны социаль яклау 
турындагы федераль законнар 
һәм Татарстан Республикасы 
законнары нигезендә әлеге 
объектларның инвалидлар 
өчен файдалана алырлык 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү 
янгынга каршы система һәм 
янгын сүндерү системасы, 
документларны рәсмиләштерү 
өчен кирәкле мебель, мәгълүмат 
стендлары белән тәэмин ителгән 
биналарда гамәлгә ашырыла. 

Инвалидлар өчен хезмәт 
күрсәтелә торган урынга 
каршылыксыз үтеп керү, шул 
исәптән объектларга 
каршылыкларсыз үтеп керү һәм 
чыгу мөмкинлеге, шулай ук, 
хезмәт күрсәтелә торган урынга 
үтеп керү максатларында, объект 
буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү 
мөмкинлеге тәэмин ителә. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында визуаль, текстлы һәм 
мультимедияле мәгълүмат гариза 
бирүчеләр өчен уңайлы 
урыннарда, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән 
мөмкинлекләрен исәпкә алып, 
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булуын тәэмин итүгә карата 
да 

урнаштырыла 

2.15. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең һәркем файдалана 
алырлык һәм сыйфатлы булу 
күрсәткечләре, шул исәптән 
гариза бирүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтелгәндә 
вазыйфаи затлар белән үзара 
бәйләнешкә кереп эшләү 
күләме һәм вакыты буенча 
озынлыгы, дәүләт хезмәте 
күрсәтү барышында, шул 
исәптән мәгълүмат-
телекоммуникация 
технологияләреннән 
файдаланып, мәгълүмат алу 
мөмкинлеге, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтә торган күпфункцияле 
үзәктә, гариза бирүче 
ихтыярына карап 
(экстерриториаль принцип), 
дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтә торган 
күпфункцияле үзәктә берничә 
дәүләт хезмәтеннән һәм (яки) 
муниципаль хезмәттән 
файдалану турында 210-ФЗ 
номерлы федераль законның 
151 статьясында каралган 
гаризаны тапшыру юлы 
белән, башкарма хакимият 
органының теләсә кайсы 
территориаль органында 
дәүләт хезмәтеннән 
файдалану (шул исәптән тулы 
күләмдә) мөмкинлеге яки 
файдалана алмау  

Дәүләт хезмәтеннән һәркем 
файдалана алу күрсәткечләре: 

Идарә (бүлек) биналарының 
җәмәгать транспортыннан 
файдалану зонасында урнашуы; 

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 күрсәтүнең 
сыйфатлы булу күрсәткечләре: 

документларны кабул итү һәм 
карау чорлары саклану; 

дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алу 
чоры саклану; 

электрон рәвештә гариза 
тапшыру мөмкинлеге; 

Идарә (бүлек) белгечләре 
тарафыннан әлеге Регламентны 
бозылуга карата прецедентлар 
(нигезле шикаятьләр) булуы. 

Гариза бирүченең Идарә 
(бүлек) белгечләре белән 
бәйләнешкә кереп, хезмәттәшлек 
итү күләме: 

дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
зарури документларны турыдан-
туры тапшырганда – бердән 
артык түгел (консультацияләрне 
исәпкә алмыйча);  

дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле документларны почта 
аша җибәргәндә – бердән артык 
түгел (консультацияләрне исәпкә 
алмыйча), ә гариза бирүче 

880 номерлы тәртипнең 
2.4 пункты, 
601 номерлы РФ 
Президенты указының 
1 пункты 
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тарафыннан билгеләнгән 
тәртиптә таныкланган кирәкле 
барлык документлар 
тапшырылган очракта, 
хезмәттәшлек итү зарурлыгы юк 
(консультацияләрне исәпкә 
алмыйча);    

әгәр гариза белән 
документларның күчермәләре 
63-ФЗ номерлы федераль закон 
һәм 210-ФЗ номерлы федераль 
закон таләпләре нигезендә гади 
электрон имза белән имзаланган 
(таныкланган) электрон 
документлар рәвешендә 
җибәрелсә, – турыдан-туры 
хезмәттәшлек итү таләп ителми.  

Дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә 
гариза бирүченең Идарә (бүлек) 
белгечләре белән бер мәртәбә 
хезмәттәшлек итү вакытының 
озынлыгы 15 минуттан артмый. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү, 
дәүләт хезмәте күрсәтүгә гариза 
тапшыруны да кертеп, 
күпфункцияле үзәктә, 
күпфункцияле үзәкнең читтән 
торып эшләү урыннарында 
гамәлгә ашырылмый.  

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

Экстерриториаль принцип 
буенча һәм комплекслы 
мөрәҗәгать составында дәүләт 
хезмәте күрсәтелми. 

2.16. Башка, шул исәптән 
экстерриториаль принцип 

Гариза һәм электрон документ 
формасындагы документлар 

210-ФЗ номерлы 
федераль закон; 63-ФЗ 
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буенча, дәүләт хезмәте 
күрсәтү үзенчәлекләрен 
(дәүләт хезмәте 
экстерриториаль принцип 
буенча күрсәтелгән очракта) 
һәм электрон формада дәүләт 
хезмәте күрсәтү 
үзенчәлекләрен исәпкә ала 
торган таләпләр 

Үзәк бүлегенә, «Интернет» 
челтәрен дә кертеп, гомуми 
файдаланудагы мәгълүмат-
телекоммуникация 
челтәрләреннән файдаланып 
җибәрелергә, шулай ук электрон 
саклагычлардан файдаланып, 
гариза бирүче тарафыннан Үзәк 
бүлегенә тапшырылырга 
мөмкин. Шул ук вакытта гариза 
һәм гариза бирүченең гаилә 
әгъзаларының яки аларның 
законлы вәкилләренең үзләренең 
шәхси белешмәләрен эшкәртүгә 
ризалыгын раслый торган 
документ 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 һәм 212 
статьяларындагы таләпләр 
нигезендә законнарда 
билгеләнгән тәртиптә электрон 
имза белән таныкланган булырга 
тиеш. 

номерлы федераль 
закон»; 

3 бүлектә: 
бүлек аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм 

аларны үтәү вакытлары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән 
административ процедураларны (гамәлләрне) электрон формада үтәү 
үзенчәлекләре»; 

3.1.2 пунктчаны гамәлдән чыккан дип танырга; 
3.3.2 пунктчаның дүртенче һәм бишенче абзацларында «2.8» саннарын «2.7» 

саннарына алмаштырырга; 
3.5 пунктны көчен югалткан дип танырга; 
3.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.6. Техник хатаны (язу хатасын, басма хатаны, грамматик яки арифметик 

хатаны) төзәтү 
Техник хатаны төзәтү гариза бирүче тарафыннан, гариза бирүчегә дәүләт 

хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе буларак бирелгән, техник хатасы булган документны 
(андый документ бирелгән булса) теркәп, әлеге Регламентның 3 нче кушымтасына 
ярашлы форма буенча гариза тапшырылган очракта гамәлгә ашырыла.»; 
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4.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«4.3. Уздырылган тикшерүләр нәтиҗәсендә гариза бирүчеләрнең хокуклары 

бозылу очраклары ачыкланган очракта, Идарә (бүлекләрнең) белгечләре, 
Комплекслы социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең өйдә социаль хезмәт күрсәтү 
бүлекләренең һәм 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 бүлек аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5. Дәүләт хезмәте күрсәтә торган органның, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

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»; 

5.1 пунктта: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.1. Гариза бирүчеләр Идарәнең (бүлекнең), Комплекслы социаль хезмәт 

күрсәтү үзәгенең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлегенең дәүләт хезмәте күрсәтүдә 
катнаша торган хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 
карата судка кадәрге тәртиптә Идарә (бүлек) директоры нә шикаять белдерү 
хокукына ия. 

икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Идарә (бүлек) директоры  карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

карата шикаятьләр Министрлыкка тапшырыла.»; 
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Дәүләт хезмәте күрсәтү сәбәпле министр тарафыннан кабул ителгән 

карарларга һәм гамәлләргә (гамәл кылмауга) карата шикаятьләр Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетына белдерелә.»; 

5.2 пунктта түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
«Шикаятьне бирү һәм карау тәртибе турында мәгълүмат Идарәләрдәге 

(бүлекләрдәге) мәгълүмат стендларында, Министрлыкның рәсми сайтында 
урнаштырыла. 

Гариза бирүчеләр шикаятьне нигезләү һәм карау өчен кирәкле 
мәгълүматларны һәм документларны алу өчен Идарәгә (бүлеккә) почта буенча 
язмача формада, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән 
файдаланып, шулай ук гариза бирүчене шәхсән кабул итү вакытында да, мөрәҗәгать 
итәргә хокуклы.»; 

түбәндәге эчтәлекле 5.41 пункт өстәргә: 
«5.41. Идарәнең (бүлекнең), шулай ук аның вазыйфаи затлары карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерүгә 
бәйле рәвештә барлыкка килә торган мөнәсәбәтләр 210-ФЗ номерлы федераль закон 
нигезендә җайга салына»; 

 
кушымтаны (белешмәлекне) түбәндәге төзәтмәсендә бәян итәргә: 

 
«Инвалид бала өчен сатып алынган 
товар барлыгын тикшерү актын бирү 
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буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
(белешмәлек) кушымта 

 
 

Инвалид бала өчен сатып алынган товар барлыгын тикшерү актын бирү 
 буенча дәүләт хезмәте күрсәтүне тикшереп тору өчен җаваплы органнар 

(учреждениеләр) һәм вазыйфаи затлар турында белешмәләр 
 

Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтүче 
  комплекслы үзәкләр: 

 

Вазифа Телефон Электрон адресы 

ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министрлыгының 
Әгерҗе муниципаль районындагы 
«Өмет» халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
үзәге» дәүләт автоном социаль хезмәт 
күрсәтү учреждениесе директоры  

(8-85551) 
2-25-58 

Ktsson.Nadezhda-agr@tatar.ru 

 

ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министрлыгының 
Азнакай муниципаль районындагы 
«Өмет» халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
үзәге» дәүләт автоном социаль хезмәт 
күрсәтү учреждениесе директоры  

(8-85592) 
7-23-10 

Ktsson.Omet-azn@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Аксубай муниципаль районындагы 
«Наз» халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
үзәге» дәүләт автоном социаль хезмәт 
күрсәтү учреждениесе директоры  

(8-84344) 
2-86-99 

Ktsson.Nezhnost-ak@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Актаныш муниципаль районындагы 
«Игелек үзәге» социаль хезмәт күрсәтү 
үзәге директоры  

(8-85552) 
3-07-51 

Ktsson.Igelekuzege-a@tatar.ru 

«Алексеевск муниципаль районында 
халыкка комплекслы социаль хезмәт 

(8-84341) 
2-50-31 

Ktsson.Gbu-alekseevs@tatar.ru 
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күрсәтү үзәге» ДБУ директоры  

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Әлки 
муниципаль районындагы «Забота» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84346) 
2-08-95 

Ktsson.Zabota-alke@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Әлмәт 
муниципаль районындагы «Опека» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-8553) 32-
45-53 

Ktsson.Opeka-almet@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Апас 
муниципаль районындагы «Рассвет» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84376) 
 2-10-82 

Ktsson.Rassvet-apas@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Арча 
муниципаль районындагы «Центр 
милосердия» дәүләт автоном социаль 
хезмәт күрсәтү учреждениесе директоры  

(8-84366)  
3-23-30 

Ktsson.Tsmeloserd-ar@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Әтнә 
муниципаль районындагы «Изгелек» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84369)  
2-10-09 

Ktsson.Izgelek-atnya@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Баулы 
муниципаль районындагы «Милосердие» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 

(8-85569)  
5-26-10 

Ktsson.Miloserdiye-b@tatar.ru 



14 
 

дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Балтач 
муниципаль районындагы «Наз» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге 
директоры  

(8-84368)  
2-42-09 

Ktsson.Naz-baltasi@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Бөгелмә 
муниципаль районындагы «Радуга» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-85594)  
6-49-44 

Ktsson.Raduga-bugulm@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Буа 
муниципаль районындагы «Гармония» 
халыкка комплекслы социаль хезмәт 
күрсәтү үзәге директоры  

(8-84374)  
3-35-35 

Ktsson.Garmoniya-bui@tatar.ru 

Югары Ослан муниципаль районында 
«Өмет утравы» халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү үзәге» ДБУ директоры  

(8-84379)  
2-22-69 

Ktsson.Ostnadezhdy-v@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Биектау 
муниципаль районындагы «Өмет» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге 
директоры  

(8-84365)  
3-29-07 

Ktsson.Emet-vgora@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Чүпрәле 
муниципаль районындагы «Забота» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

8(84375) 
2-38-05 

Ilgizar.Vafin@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

(8-85557)  
7-57-23 

Ktsson.Doveriye-elab@tatar.ru 
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социаль яклау министрлыгының Алабуга 
муниципаль районындагы «Доверие» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Зәй 
муниципаль районындагы «Шатлык» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-85558)  
2-87-77 

Ktsson.Radost-zainsk@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Яшел 
Үзән муниципаль районындагы «Рәхәт» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84371)  
4-00-60 

Ktsson.Rekhet-zeldol@tatar.ru 

«Казан шәһәре» шәһәр округында 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(843)  
523-46-56 

cson.kazan@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Кайбыч 
муниципаль районындагы «Өмет» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84370)  
2-14-96 

Ktsson.Omet-kaybicy@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Кама 
Тамагы муниципаль районындагы 
«Богородский рай» халыкка социаль 
хезмәт күрсәтү үзәге» дәүләт автоном 
социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе 
директоры  

(8-84377) 
 2-13-10 

Ktsson.Bogorodkuste@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

(8-84364) 
 2-67-62 

Ktsson.Tylsym-kukmor@tatar.ru 
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социаль яклау министрлыгының 
Кукмара муниципаль районындагы 
«Тылсым» халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү үзәге» дәүләт автоном социаль 
хезмәт күрсәтү учреждениесе директоры  

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Лаеш 
муниципаль районындагы «Алтын көз» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84378) 
2-53-42 

Ktsson.Zolotayaos-l@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Лениногорск муниципаль районындагы 
«Исток-Башлангыч» халыкка социаль 
хезмәт күрсәтү үзәге» дәүләт автоном 
социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе 
директоры  

(8-85595)  
5-24-48 

Ktsson.Ibahlangych-l@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Мамадыш муниципаль районындагы 
«Забота» халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү үзәге» дәүләт автоном социаль 
хезмәт күрсәтү учреждениесе директоры  

(8-85563) 
 3-34-58 

Ktsson.Zabota-mamady@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Менделеевск муниципаль районындагы 
«Берег Надежды» халыкка социаль 
хезмәт күрсәтү үзәге» дәүләт автоном 
социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе 
директоры  

(8-85549) 
 2-22-55 

Ktsson.Bnadezhdy-men@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
Минзәлә муниципаль районындагы 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 

(8-85555) 
 3-14-52 

Ktsson.Mtzszrt-menz@tatar.ru 
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учреждениесе директоры  

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Мөслим 
муниципаль районындагы «Маяк» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге 
директоры  

(8-85556)  
2-59-87 

Ktsson.Mayak-muslyum@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының «Яр 
Чаллы шәһәре» шәһәр округындагы 
«Доверие» халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү үзәге « дәүләт автоном социаль 
хезмәт күрсәтү учреждениесе директоры  

(8-85556) 
 2-59-87 

Ktsson.Doveriye-chel@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Түбән 
Кама муниципаль районындагы 
«Милосердие» халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү үзәге» дәүләт автоном социаль 
хезмәт күрсәтү учреждениесе директоры  

(8-8555) 
 43-46-86 

Ktsson.Miloserdiye-n@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Яңа 
Чишмә муниципаль районындагы 
«Забота» халыкка социаль хезмәт 
күрсәтү үзәге» дәүләт автоном социаль 
хезмәт күрсәтү учреждениесе директоры  

(8-84348) 
 2-20-79 

Ktsson.Zabota-novo@tatar.ru 

«Нурат муниципаль районы «Гармония» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84345)  
2-38-02 

Ktsson.Garmonia-nur@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Питрәч 
муниципаль районындагы «Забота» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84367) 
 3-04-65 

Ktsson.Zabota-pitrah@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, (8-84361)  Ktsson.Dyshanych-rsl@tatar.ru 
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халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Балык 
Бистәсе муниципаль районындагы 
«Доверие-Ышаныч» халыкка социаль 
хезмәт күрсәтү үзәге» дәүләт автоном 
социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе 
директоры  

2-11-22 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Саба 
муниципаль районындагы «Балкыш» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84362)  
2-28-88 

Ktsson.Balkysh-saby@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Сарман 
муниципаль районындагы «Шәфкать» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге 
директоры  

(8-85559)  
2-41-52 

Ktsson.Shefkat-s@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Спас 
муниципаль районындагы «Рассвет» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84347) 
 3-13-29 

Ktsson.Rassvet-spass@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Тәтеш 
муниципаль районындагы «Тетюшское 
сияние» халыкка социаль хезмәт күрсәтү 
үзәге» дәүләт автоном социаль хезмәт 
күрсәтү учреждениесе директоры  

(8-84373) 
 2-62-30 

Ktsson.Tsiyaniye-tet@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Тукай 
муниципаль районындагы «Шәфкать» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге 
директоры  

(8-8552)  
30-91-42 

Ktsson.Shefkat-tukae@tatar.ru 
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Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Теләче 
муниципаль районындагы «Родник» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84360)  
2-10-70 

Ktsson.Rodnik-tulach@tatar.ru 

«Чирмешән муниципаль районында 
«Доброе сердце» халыкка социаль 
хезмәт күрсәтүнең комплекслы үзәге» 
ДБУ директоры  

(8-84396)  
2-28-31 

Ktsson.Dserdtse-cher@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Чистай 
муниципаль районындагы «Балкыш» 
халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге» 
дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү 
учреждениесе директоры  

(8-84342)  
5-23-30 

Ktsson.Balkysh-chist@tatar.ru 

Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Юҗазы 
муниципаль районындагы «Гармония» 
халыкка комплекслы социаль хезмәт 
күрсәтү үзәге директоры  

(8-85593)  
2-60-78 

Ktsson.Garmoniya-uta@tatar.ru 

 
2. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министрлыгы 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Министр (843) 557-20-02 mtsz@tatarstan.ru 

Министр урынбасары (843) 
557-20-07, 
557-20-03 

Adel.Mubarakshin@tatar.ru 

Инвалидлар белән эшләү бүлеге 
башлыгы 

(843) 
557-21-55 

Musabirova.Zulfiya@tatar.ru 

Социаль хезмәт күрсәтү 
методологиясе бүлеге башлыгы 

(843) 
557-20-57 

Anzhelika.Valeeva@tatar.ru  
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3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты Аппаратының Социаль үсеш 
идарәсе директоры  

(843) 
264-77-29 

pisma@tatar.ru». 

 


