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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтү  
стандартына таләпләр исеме Стандарт таләпләренең эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 
яисә таләпне билгеләүче  

норматив акт 
2.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
исеме 

Төзелгән яки үзгәртеп корылган шәхси торак төзе-
леше объектының яки бакча йортының шәһәр төзеле-
ше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры 
килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү   
(алга таба – туры килүе (туры килмәве) турында 
хәбәрнамә) 

РФ ШТК 55 ст. 19 өл. 5 п. 

2.2.  Турыдан-туры муниципаль 
хезмәт күрсәтүче җирле үзидарәнең 
башкарма-оештыручы органы  
исеме 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы Башкарма комитеты 

Устав 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләренең тасвирламасы 

Туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә. 
Хәбәрнамәне карамыйча кире кайтару 

РФ ШТК 55 ст. 19 өл. 5 п. 
РФ ШТК 55 ст. 17 өл.  

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
срогы, шул исәптән муниципаль 
хезмәт күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга мөрәҗәгать итү 

Туры килүе (килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү – 
хәбәрнамә бирү көнен кертеп, җиде көн. 

Төзелешне тәмамлау турында хәбәрнамәне кара-
мыйча кире кайтару – өч көн 

РФ ШТК 55 ст. 19 өл.  
  
 
 



зарурлыгын исәпкә алып, 
туктатылу мөмкинлеге Россия 
Федерациясе законнары белән 
каралган очракта, муниципаль 
хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
срогы, муниципаль хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәсе булган документларны 
бирү (җибәрү) срогы 

Муниципаль хезмәт күрсәтү срогын туктатып тору 
каралмаган 

РФ ШТК 55 ст. 17 өл.  
 

2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен законнар һәм башка норматив 
хокукый актлар нигезендә, шулай 
ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган хезмәтләр, 
мөрәҗәгать итүченең аларны алу 
ысуллары, шул исәптән электрон 
формада, аларны күрсәтү тәртибе 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 

591/пр боерыгы нигезендә форма буенча төзе-
лешне тәмамлау турында хәбәрнамә. 

Төзелеш тәмамлануы турында хәбәрнамәдә 
түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш: 

1) фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган 
очракта), төзүченең яшәү урыны, шәхесне раслаучы 
документ реквизитлары (физик затларга); 

2) төзүченең исеме һәм урнашу урыны (юридик 
зат өчен), шулай ук юридик затларның бердәм дәүләт 
реестрында юридик затның дәүләт теркәве турында 
язуның дәүләт теркәү номеры һәм салым түләүченең 
идентификацион номеры, әгәр мөрәҗәгать итүче чит 
ил юридик зат булган очрактан тыш; 

3) җир кишәрлегенең кадастр номеры (булган 
очракта), җир кишәрлегенең урнашу адресы яки 
тасвирламасы; 

4) төзүченең җир кишәрлегенә хокукы турында 
мәгълүматлар, шулай ук җир кишәрлегенә башка 
затларның хокуклары турында мәгълүматлар (мондый 
затлар булганда); 

 

РФ ШТК 55 ст. 16 өл.  
 
 
 



5) җир кишәрлегенең һәм капиталь төзелеш объ-
ектының (шәхси торак төзелеше объекты яки бакча 
йорты) рөхсәт ителгән куллану төре турында 
мәгълүматлар; 

6) шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты 
мөстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлүгә бил-
геләнмәгәнлеге турында мәгълүмат; 

7) почта адресы һәм (яки) төзүче белән элемтәгә 
керү өчен электрон   почта адресы; 

8) шәхси торак төзелеше яисә бакча йортының 
төзелгән яки үзгәртеп корылган объекты параметрлары 
турында белешмәләр; 

9) хокукларны дәүләт теркәвенә алу өчен дәүләт 
пошлинасын түләү турында белешмәләр 

10) төзүчегә туры килү (туры килмәү) турында 
хәбәрнамәне юллау ысулы турында белешмәләр. 

Хәбәрнамәгә теркәлә: 
1)  планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә 

төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән очракта, төзүче 
вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ; 

2) заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о төзүче чит ил юридик зат булса, чит ил закон-
нары нигезендә, юридик затның дәүләт теркәве ту-
рындагы документларының рус теленә расланган 
тәрҗемәсе; 

3)  шәхси торак төзелеше яки бакча йорты 
объектының техник планы; 

4) төзелгән яисә үзгәртеп корылган шәхси торак 
төзелеше объекты яки бакча йорты булган җир кишәр-



легенә гомуми өлешле милек хокукында яки арендатор 
ягында күпләгән затлар белән аренда хокукында ике 
яки аннан күбрәк граждан ия булган очракта, төзелгән 
яисә үзгәртеп корылган шәхси торак төзелеше яисә 
бакча йорты объектына гомуми өлешле милек 
хокукында аларның өлешләрен билгеләү турында җир 
кишәрлегенә хокук ияләре арасында төзелгән килешү. 

Хәбәрнамә җирле үзидарәнең вәкаләтле органына 
шәхси мөрәҗәгать иткәндә кәгазьдә, шул исәптән 
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп-
функцияле үзәге (алга таба - КФҮ) аша, яисә тапшыру 
турында хәбәрнамә белән почта аша, яисә дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы аша 
җибәрелергә мөмкин. 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге, шулай ук аларны 
алу ысуллары, шул исәптән 
электрон формада, аларны 
тапшыру тәртибе; әлеге 
документлар алар карамагында 
булган дәүләт органы, җирле 
үзидарә органы яисә оешма 

Әлеге категориягә кертергә мөмкин булган 
документлар тапшыру таләп ителми. 

 

2.7.  Муниципаль хезмәт күрсәтү  Документларны кабул итүдән баш тарту нигезләре:  



өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән баш тарту өчен нигезләрнең 
тулы исемлеге 

1)Документларны тиешле булмаган зат тарафыннан 
тапшыру. 

2) Документларны тиешле органга тапшырмау 
2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне 
туктатып тору яки бирүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Хезмәт күрсәтүне туктату өчен нигез каралмаган 
Төзелеш тәмамлануы турында хәбәрнамә һәм аңа 

кушып бирелә торган документлар каралмый кала һәм, 
кире кайтару сәбәпләрен күрсәтеп, түбәндәге 
очракларда төзүчегә кире кайтарыла: 

 1) «Стандарт таләпләренең эчтәлеге» баганасының 
2.5 пунктының икенче абзацында каралган белешмәләр 
төзелешне тәмамлау турында хәбәрнамәдә булмау; 

2) «Стандарт таләпләренең эчтәлеге» баганасының 
2.5 пунктының өченче абзацында каралган төзелешне 
тәмамлау турында хәбәрнамәгә кушып бирелә торган 
документлар булмау; 

3) әгәр төзелеш тәмамлануы турында хәбәрнамә 
планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә кергән 
көннән ун ел үткәннән соң алынса, аның нигезендә 
шәхси торак төзелеше яисә бакча йорты объекты төзе-
леше гамәлгә ашырылса, яки мондый шәхси торак яисә 
бакча йорты объекты планлаштырылган төзелеше ту-
рында хәбәрнамә элек җибәрелмәсә (шул исәптән 
төзүчегә РФ ШрК 51.1 статьясындагы 6 өлеше ниге-
зендә кире кайтарылган). 

Бу очракта төзелеш тәмамлануы турында хәбәр-
намә җибәрелмәгән дип санала. 

Туры килмәү турында хәбәрнамә түбәндәге очрак-
ларда гына җибәрелә: 

1) җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре 

 
 
РФ ШТК 55 ст. 17 өл.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



белән, территорияне планлаштыру документлары 
белән яисә РФ ШрК, башка федераль законнар белән, 
капиталь төзелеш объектлары параметрларына 
мәҗбүри таләпләр белән билгеләнгән шәхси торак 
төзелеше яисә бакча йорты объектының төзелгән яисә 
үзгәртеп корылган параметрлары РФ ШрК 55 стать-
ясындагы 19 өлешенең 1 пунктында күрсәтелгән 
рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объ-
ектларын үзгәртеп коруның иң чик параметрларына 
туры килмәсә;  

2) шәхси торак төзелеше объектының яисә бакча 
йортының тышкы кыяфәте мондый объектның яисә 
планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамәгә 
кушымта булып торган йортның тышкы кыяфәте 
тасвирламасына яисә планлаштырыла торган төзелеш 
турында белдерүдә күрсәтелгән типлаштырылган ар-
хитектура карарына туры килми, яисә төзүчегә план-
лаштырылган төзелеш объекты яки бакча йорты пара-
метрларының билгеләнгән параметрларга туры 
килмәве турында һәм (яисә) күрсәтелгән хәбәрнамәгә 
туры килмәве һәм (яки), федераль яки региональ 
әһәмияттәге тарихи җирлек чикләрендә шәхси торак 
төзелеше объектын яки бакча йортын төзегән яки 
үзгәртеп корган очракта, РФ ШрК 51.1 статьясындагы 
10 өлешенең 4 пунктында күрсәтелгән нигез буенча, 
җир кишәрлегендә шәхси торак төзелеше яки бакча 
йорты объектын урнаштыру тиеш булмавы турында 
хәбәрнамә җибәрелгән булса; 

3)төзелгән яки үзгәртеп корылган капиталь төзе-

 
РФ ШТК 55 ст. 20 өл.  



леш объектының рөхсәт ителгән кулланылышы төре 
шәхси торак төзелеше яки бакча йорты объектының  
планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә 
күрсәтелгән рөхсәт ителгән кулланылыш төренә туры 
килми; 

4) шәхси торак төзелеше яисә бакча йорты объек-
тын урнаштыру төзелешне тәмамлау турында хәбәр-
намә керү датасына Россия Федерациясе җир һәм баш-
ка законнары нигезендә билгеләнгән чикләүләр ниге-
зендә рөхсәт ителми, әгәр күрсәтелгән чикләүләр 
планлаштырылган төзелешкә, капиталь төзелеш 
объектын үзгәртеп коруга карата кабул ителгән 
территорияне файдалануның махсус шартлары булган 
зонаны билгеләү яки үзгәртү турында карарда күздә 
тотылган булса һәм мондый капиталь төзелеш объекты 
файдалануга тапшырылмаган булса. 

2.9.  Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен алына торган дәүләт 
пошлинасын яисә башка түләүне 
алу тәртибе, күләме һәм нигезләре 

Муниципаль хезмәт күрсәтү түләүсез бирелә  

2.10.  Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 
хезмәтләр исемлеге, шул исәптән 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә 
катнашучы оешмалар тарафыннан 
бирелә торган документ 
(документлар) турында белешмәләр 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 
ителми 

 

  



2.11. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүләр өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәт күрсәтү 
өчен алына торган  түләү алуның 
тәртибе, күләме һәм нигезләре, 
мондый түләү күләмен исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми 

 

2.12.  Муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында, муниципаль хезмәт 
күрсәтүдә катнашучы оешма 
тарафыннан хезмәт күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм 
мондый хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләрен алганда чират көтүнең 
максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза 
бирү 15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда, 
чират көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмас-
ка тиеш 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында, муниципаль хезмәт 
күрсәтүдә катнашучы оешма 
тарафыннан хезмәт күрсәтү 
турында  соратуын, шул исәптән 
электрон формада да теркәү срогы 
һәм тәртибе 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. 
Ял (бәйрәм) көнендә  электрон формада кергән со-

рату  ял (бәйрәм) көне артыннан килгән эш көнендә 
теркәлә 

 

2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 
торган биналарга, көтү залына,  
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 
сорату тутыру урыннарына, һәр 
муниципаль хезмәт күрсәтү  өчен, 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы си-
стема һәм янгын сүндерү системасы белән, доку-
ментларны рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, 
мәгълүмати стендлар белән җиһазландырылган би-
наларда һәм урыннарда башкарыла. 

 



мондый хезмәт күрсәтү тәртибе 
турында визуаль, текстлы һәм 
мультимедиа мәгълүмат урнаш-
тыру һәм рәсмиләштерү өчен 
кирәкле документлар исемлеге һәм 
тутыру үрнәкләре булган 
мәгълүмат стендларына, шул 
исәптән, инвалидларны социаль 
яклау турында Федераль законнар 
һәм Татарстан Республикасы 
законнары нигезендә, әлеге 
объектларның инвалидлар өчен 
үтемлелеген тәэмин итүгә таләпләр 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү уры-
нына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә 
(бинага уңайлы керү-чыгу һәм аларның чикләрендә 
хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визу-
аль, текстлы һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 
бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән инва-
лидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып 
урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 
булуы һәм сыйфаты күрсәткечләре, 
шул исәптән муниципаль хезмәт 
күрсәткәндә мөрәҗәгать итүченең 
вазыйфаи затлар белән үзара 
хезмәттәшлеге күләме һәм алар-
ның дәвамлылыгы, муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең барышы турын-
да мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул 
исәптән мәгълүмати-
коммуникацион технологияләр 
кулланып, Федераль законның 15.1 
статьясында каралган  дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфун-кцияле үзәгендә берничә 

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәркем өчен 
мөмкин булуы күрсәткечләре булып тора: 

җәмәгать транспортының һәркем файдалана алыр-
лык зонасында урнашкан Башкарма комитет бинасы; 

кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза 
бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган урын-
нар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендәге 
Башкарма комитетның мәгълүмати ресурсларында, 
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порта-
лында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе 
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу; 

 башка затлар белән беррәттән, инвалидларга 
хезмәт күрсәтүгә комачаулаучы киртәләрне җиңеп чы-
гарга ярдәм күрсәтү. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты 

 



дәүләт һәм (яки) муниципаль 
хезмәт күрсәтү турында сорату 
юлы белән гариза бирүче сайлавы 
буенча (экстерриториаль принцип) 
җирле үзидарә органының 
башкару-боеру органының теләсә 
кайсы территориаль бүлекчәсендә, 
җирле үзидарә башкарма 
органының теләсә кайсы 
территориаль бүлекчәсендә дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең күпфункцияле 
үзәкләрендә муни-ципаль хезмәт 
күрсәтү алуның мөмкинлеге яисә 
мөмкин булмавы 
 

түбәндәгеләр булмау белән характерлана: 
 мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү һәм 

бирү чиратлары; 
муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорату 
биргәндә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе ал-
ганда - муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның 
һәм мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр үзара 
хезмәттәшлеге. Хезмәттәшлекнең дәвамлылыгы әлеге 
Регламент белән билгеләнә 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында 
мәгълүмат мөрәҗәгать итүче тарафыннан Түбән Кама 
муниципаль районының рәсми сайтында (http://www.e-
nkama.ru), Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең 
бердәм порталында, КФҮдә алынырга мөмкин 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
күпфункцияле үзәгендә (алга таба – КФҮ) муници-
паль хезмәт күрсәткәндә, документлар кабул итүне һәм 
бирүне КФҮ белгече башкара. 

Экстерриториаль принцип буенча һәм комплекслы 
соратып алу составында муниципаль хезмәт күрсәтел-
ми. 

  



2.16. Башка таләпләр, шул исәптән 
экстериториаль принцип буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
үзенчәлекләрен исәпкә алып 
(муниципаль хезмәт экстерри-
ториаль принцип буенча бирелгән 
очракта) һәм электрон формада 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
үзенчәлекләрен исәпкә алып 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне электрон формада 
алу тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул 
итү бүлмәсе яки Татарстан Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр порталы аша алырга мөмкин. 

Әгәр законда муниципаль хезмәт күрсәтү турында 
гаризаны электрон формада тапшыру каралган булса, 
гариза Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең 
(функцияләрнең) бердәм порталы  
(http://www.gosuslugi.ru/) аша яки Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү 
порталы аша  (https://uslugi.tatarstan.ru/) бирелә 
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