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Постановление                                                                                             Карар 

 от 24 январь  2020 ел.                                                                            № 21                         

 
                                             

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Никифорово авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 15 июлендәге Татарстан 

Республикасы Мамадыш муниципаль районы Никифорово авыл җирлеге 

Башкарма комитеты тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында”  21 санлы карарына  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

  

 

2010 елның 27 июлендәге  «Дәүләт муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 210-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен үтәү йөзеннән, к 

а р а р  б и р ә м: 

I.  1 нче санлы «Адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты» кушымтасына 

түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

 

1.1. 5 Пунктта: 

1.1. 3 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Адрес-Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыру принциплары 

нигезендә структуралаштырылган һәм үз эченә шул исәптән, урам-юл челтәре 

элементының атамасы һәм (яки) планлаштыру структурасы элементының 

атамасы (кирәк булганда), шулай ук адресация объектының санлы һәм (яки) 

хәреф-цифрлы атамасы алган элементлары, һәм (яки) планлаштыру структурасы 

элементлары (кирәк булганда), шулай ук  адресация объектының санлы һәм (яки) 

хәреф-цифрлы билгеләнешен ала торган адресация объектының урнашу урыны 

тасвирламасы;»  

1.2. 5 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Адресация объекты - капиталь төзелеш объекты, җир кишәрлеге яки Россия 

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән адресация объектлары исемлеге 

белән каралган башка объект». 
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2. 2.4 нче пунктта   «16 көн эчендә сүзләрен» «10 көн эчендә» сүзләренә 

алмаштырырга»; 

3. 5.1 Пункт: 

3.1. 1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

җитәкчесенә муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет 

хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять 

бирергә хокуклы. Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк 

җитәкчесенә бирелә.»; 

3.2. 2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Мөрәҗәгать итүче түбәндәге очракларда шикаять белән мөрәҗәгать итә ала: 

1) «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән 

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы үтенечне, аның  теркәлү вакытын бозу. 

2) Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, 

аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

очракта, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция 

«Дәүләт муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында” 210 номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы 

күләмдә йөкләнгән булса, мөмкин»; 

3) Мөрәҗәгать итүченең документлары яисә мәгълүматыннан яисә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен муниципаль хокукый 

актларда каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыруга карата таләбе; 

4) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен муниципаль хокукый актларда, мөрәҗәгать итүченең документларын кабул 

итүдән баш тартуы; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту 

нигезләре каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

6) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда күздә тотылмаган түләүне таләп итү. 
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7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны һәм хаталарны 

төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогын яки 

тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда туктатып 

тору нигезләре каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү 

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта, мөмкин. 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән беренче тапкыр баш тартканда муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 

документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы 

күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат таләп итү. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр шикаять бирү (судтан тыш), 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренә карата шикаять бирү тиешле муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү функциясе 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы 

күләмдә бирелергә мөмкин.  

4. 5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 

органның вазифаи затының, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

муниципаль хезмәткәрнең, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган җитәкчесенең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)  карата шикаять, почта аша, 
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күпфункцияле үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, 

муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр төбәк порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук 

мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. Күп 

функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять, 

"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең 

рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең төбәк порталыннан файдаланып, 

почта аша җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин.»; 

5. 5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять аны теркәгән көннән 

алып унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органнан, күпфункцияле үзәктән 

документлар кабул итүдән баш тарткан очракта, яисә җибәрелгән төзәтмәләрне 

һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуга 

шикаять бирелгән очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә каралырга 

тиеш.»; 

6. 5.4 пунктының 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

 

«Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы 

документлар (булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга 

мөмкин.»; 

 

7.5.6 пунктын төшереп калдырырга; 

 

8. 5.7-5.10 пунктларны 5.6-5.9 пунктлары дип санарга; 

 

9.Түбәндәге редакциядәге 6 пунктны  өстәргә: 

«6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре 

 

6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1)  муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны кабул 

итү һәм теркәү; 
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3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 

формалаштыру һәм җибәрү; 

4) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификацияле санлы имзасының чынлыгын 

тикшерү; 

5) гаризаны документлар белән Башкарма комитетка җибәрү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

 6.2. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат 

бирү; 

Гариза бирүче Күпфункцияле үзәккә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында 

консультация алу өчен  шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

КФҮ белгече гариза бирүчегә хәбәр итә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу 

өчен тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка 

сораулар буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче КФҮ сайтыннан hh://mfc16.tatarstan.ru ирекле файдалану юлы 

белән дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала ала. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать 

иткән көндә башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителә торган документларның составы, 

формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең башка мәсьәләләре буенча 

мәгълүмат. 

6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү 

6.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки Күпфункцияле үзәк аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язма гаризаны һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны Күпфункцияле үзәккә, Күпфункцияле үзәкнең читтә 

урнашкан эш урынына тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон формада Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә. 

Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

6.3.2. Гаризалар кабул итүче Күпфункцияле үзәк белгече, Күпфункцияле үзәк эше 

Регламентында каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру 

6.4.1. Күпфункцияле үзәк белгече Күпфункцияле үзәк эше регламенты нигезендә: 
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гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификация санлы имзасының дөреслеген 

тикшерә; 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара соратуларны әзерли һәм 

җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җибәрелгән соратулар 

6.4.2. Күпфункцияле үзәк белгече, соратуларга җаваплар алгач, документлар 

пакетын формалаштыра һәм аны, регламентта билгеләнгән тәртиптә, Башкарма 

комитетка җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән документлар. 

6.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү 

6.5.1. Башкарма комитеттан Күпфукцияле үзәк белгече муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсе килгәч, билгеләнгән тәртиптә терки. Гаризада күрсәтелгән 

элемтә ысулыннан, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә күрсәтелгән элемтә 

ысулыннан файдаланып, мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) хәбәр итә. 

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар документлар Башкарма комитеттан 

кергән көнне башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итү. 

6.5.2. Күпфункцияле үзәк белгече гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

нәтиҗәсен бирә 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар, гариза бирүче килеп җиткән көнне 

чират тәртибендә Күпфункцияле үзәк эше Регламентында билгеләнгән срокларда 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтүнең бирелгән нәтиҗәсе.»;  

 

II. 2 нче санлы кушымтадагы «Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләрнең 

трассалары схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына» түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1. 5.1 Пункт: 

1.1. 1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 
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Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә.»; 

1.2.  2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 Гариза бирүче түбәндәге очракларда шикаять белән мөрәҗәгать итә ала: 

1) «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән 

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы соратуны, аның  теркәлү вакытын бозу. 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, 

аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

очракта, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция 

«Дәүләт муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 210 номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы 

күләмдә йөкләнгән булса, мөмкин»; 

3) Мөрәҗәгать итүченең документлары яисә мәгълүматыннан яисә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен муниципаль хокукый 

актларда каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыруга карата таләбе;  

4) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен муниципаль хокукый актларда, мөрәҗәгать итүченең документларын кабул 

итүдән баш тартуы; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту 

нигезләре каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

6) Муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда күздә тотылмаган түләүне таләп итү. 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда хаталарны һәм төзәтмәләрне төзәтүдән баш тартуы яисә мондый 

төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип 



8 

 

буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогын яки 

тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда туктатып 

тору нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән беренче тапкыр баш тартканда муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән яисә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 

документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы 

күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат таләп итү. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата  судка 

кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  "Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ 

номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән 

тәртиптә тулы күләмдә бирелергә мөмкин.  

2.5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 

органның вазифаи затының, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

муниципаль хезмәткәрнең, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган җитәкчесенең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)  карата шикаять, почта аша, 

күпфункцияле үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, 

муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр төбәк порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук 

мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. Күп 

функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять, 

"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең 

рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең төбәк порталыннан файдаланып, 
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почта аша җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин.»; 

3. 5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять аны теркәгән көннән 

алып унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органнан, күпфункцияле үзәктән 

документлар кабул итүдән баш тарткан очракта, яисә җибәрелгән төзәтмәләрне 

һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуга 

шикаять бирелгән очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә каралырга 

тиеш.»; 

4. 5.4 пунктының 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

«Мөрәҗәгать итүче гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булган 

очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.»; 

 

5. 5.6 пунктын төшереп калдырырга; 

 

6. 5.7-5.10 пунктларны 5.6-5.9 пунктлары дип санарга; 

 

7.Түбәндәге редакциядәге 6 пунктны  өстәргә: 

« 6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре 

6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны кабул 

итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 

формалаштыру һәм җибәрү; 

4) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификацияле санлы имзасының чынлыгын 

тикшерү; 

5) гаризаны документлар белән Башкарма комитетка җибәрү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 
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Гариза бирүче Күпфункцияле үзәккә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында 

консультация алу өчен  шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

КФҮ белгече гариза бирүчегә хәбәр итә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу 

өчен тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка 

сораулар буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче КФҮ сайтыннан hh://mfc16.tatarstan.ru ирекле файдалану юлы 

белән дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала ала. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать 

иткән көндә башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителә торган документларның составы, 

формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең башка мәсьәләләре буенча 

мәгълүмат. 

6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү 

6.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки Күпфункцияле үзәк аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язма гаризаны һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны Күпфункцияле үзәккә, Күпфункцияле үзәкнең читтә 

урнашкан эш урынына тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон формада Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә. 

Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

6.3.2. Гаризалар кабул итүче Күпфункцияле үзәк белгече, Күпфункцияле үзәк эше 

Регламентында каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру 

6.4.1. Күпфункцияле үзәк белгече Күпфункцияле үзәк эше регламенты нигезендә: 

гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификация санлы имзасының дөреслеген 

тикшерә; 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара соратуларны әзерли һәм 

җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җибәрелгән соратулар 
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6.4.2. Күпфункцияле үзәк белгече, соратуларга җаваплар алгач, документлар 

пакетын формалаштыра һәм аны, регламентта билгеләнгән тәртиптә, Башкарма 

комитетка җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән документлар. 

6.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү 

6.5.1. Күпфукцияле үзәк белгече Башкарма комитеттан муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсе килгәч, аны билгеләнгән тәртиптә терки. Гариза бирүчегә (аның 

вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар документлар Башкарма комитеттан 

кергән көнне башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итү. 

6.5.2. Күпфункцияле үзәк белгече гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

нәтиҗәсен бирә 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар, гариза бирүче килеп җиткән көнне 

чират тәртибендә Күпфункцияле үзәк эше Регламентында билгеләнгән срокларда 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтүнең бирелгән нәтиҗәсе.»; 

 

III. «Агач һәм куакларны кисүгә, ябалдашларын кыскартуга һәм утыртуга рөхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында 3 нче кушымтага түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

  

1.5.1 Пункт: 

1. 1.1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә.»; 

1.2. 2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

  Гариза бирүче түбәндәге очракларда шикаять белән мөрәҗәгать итә ала: 

1) «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән 

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы үтенечне, аның  теркәлү вакытын бозу. 

2) Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, 
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аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

очракта, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция 

«Дәүләт муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»  210 номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы 

күләмдә йөкләнгән булса, мөмкин»; 

3) Мөрәҗәгать итүченең документлары яисә мәгълүматыннан яисә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен муниципаль хокукый 

актларда каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыруга карата таләбе; 

4) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен муниципаль хокукый актларда, мөрәҗәгать итүченең документларын кабул 

итүдән баш тартуы; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту 

нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

6) Муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда күздә тотылмаган түләүне таләп итү. 

7)муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда хаталарны һәм төзәтмәләрне төзәтүдән баш тартуы яисә мондый 

төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип 

буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогын яки 

тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда туктатып 

тору нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. 
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Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән беренче тапкыр баш тартканда муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 

документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы 

күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат таләп итү. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле 

үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә 

торган очракта, тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе «Дәүләт 

муниципаль хезмәт күрсәтүләрне оештыру турында " 210 номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә 

йөкләнгән.»; 

2.5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 

органның вазифаи затының, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

муниципаль хезмәткәрнең, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган җитәкчесенең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)  карата шикаять, почта аша, 

күпфункцияле үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, 

муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр төбәк порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук 

мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. Күп 

функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять, 

"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең 

рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең төбәк порталыннан файдаланып, 

почта аша җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин.»; 

3. 5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять аны теркәгән көннән 

алып унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органнан, күпфункцияле үзәктән 

документлар кабул итүдән баш тарткан очракта, яисә җибәрелгән төзәтмәләрне 
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һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуга 

шикаять бирелгән очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә каралырга 

тиеш.»; 

4. 5.4 пунктының 4 пунктчасына түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

 

«Мөрәҗәгать итүче гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булган 

очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.»; 

 

5. 5.6 пунктны төшереп калдырырга; 

 

6. 5.7-5.10 пунктларны 5.6-5.9 пунктлары дип санарга; 

 

7. Түбәндәге редакциядәге 6 пунктны  өстәргә: 

«6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре 

6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны кабул 

итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 

формалаштыру һәм җибәрү; 

4) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификацияле санлы имзасының чынлыгын 

тикшерү; 

5) гаризаны документлар белән Башкарма комитетка җибәрү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

Гариза бирүче Күпфункцияле үзәккә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында 

консультация алу өчен  шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

КФҮ белгече гариза бирүчегә хәбәр итә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу 

өчен тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка 

сораулар буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче КФҮ сайтыннан hh://mfc16.tatarstan.ru ирекле файдалану юлы 

белән дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала ала. 
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать 

иткән көндә башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителә торган документларның составы, 

формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең башка мәсьәләләре буенча 

мәгълүмат. 

6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү 

6.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки Күпфункцияле үзәк аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язма гаризаны һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны Күпфункцияле үзәккә, Күпфункцияле үзәкнең читтәге 

эш урынына тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон формада Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә. 

Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

6.3.2. Гаризалар кабул итүче Күпфункцияле үзәк белгече, Күпфункцияле үзәк эше 

Регламентында каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру 

6.4.1. Күпфункцияле үзәк белгече Күпфункцияле үзәк эше регламенты нигезендә: 

гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификация санлы имзасының дөреслеген 

тикшерә; 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара соратуларны әзерли һәм 

җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җибәрелгән соратулар 

6.4.2. Күпфункцияле үзәк белгече, соратуларга җаваплар алгач, документлар 

пакетын формалаштыра һәм аны, регламентта билгеләнгән тәртиптә, Башкарма 

комитетка җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән документлар. 

6.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү 

6.5.1. Күпфукцияле үзәк белгече муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенә килгәндә 

Башкарма комитеттан билгеләнгән тәртиптә терки. Гариза бирүчегә (аның 
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вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар документлар Башкарма комитеттан 

кергән көнне башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итү. 

6.5.2. Күпфункцияле үзәк белгече гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

нәтиҗәсен бирә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар, гариза бирүче килеп җиткән көнне 

чират тәртибендә Күпфункцияле үзәк эше Регламентында билгеләнгән срокларда 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтүнең бирелгән нәтиҗәсе.»; 

 

IV.«1.4. Документлар күчермәләренә һәм алардан өземтәләргә тугрылык 

таныклау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

турындагы 4 нче кушымтага түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.2. 5 пунктның 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.Күләме бер биттән артып киткән күчермәләрнең яки алардан өземтәләрнең 

тугрылыгын таныклау өчен тәкъдим ителгән документлар аларны беркетү юлы 

белән яки бөтенлегенә шикне төшереп калдыручы башка юл белән тәэмин 

ителергә тиеш.»; 

2. 2.9 пунктының 1-3 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) Нотариаль гамәл кылу өчен тапшырылган документлар Россия Федерациясе 

законнары таләпләренә туры килми; 

2) Гамәл башка җирлек яисә муниципаль район җирле үзидарәсенең вазыйфаи 

заты тарафыннан (мирас мөлкәтен саклау буенча чаралар кабул итүгә карата һәм 

кирәк очракта алар белән идарә итү буенча чаралар күрүгә карата) яисә нотариус 

тарафыннан кылына; 

3) Нотариаль гамәл кылу турындагы үтенеч белән хокукый сәләтсез граждан яки 

кирәкле вәкаләтләре булмаган вәкил, җирлектә яшәү яисә тору  урыны буенча 

теркәлмәгән яисә авылара территориядә урнашкан торак пунктта урнашкан 

граждан мөрәҗәгать итте;  

3. 2.10 пунктының 8 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8. Җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль гамәлләр 

башкарганда физик һәм юридик затлар өчен Россия Федерациясе Салым 

Кодексының 333.35 статьясындагы 1 пунктының 11, 12 пунктчаларында, 333.38 

статьясында билгеләнгән дәүләт пошлинасын түләү буенча ташламалар бирелә.»; 
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4. 5.1 Пункт: 

4.1. 1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә.»; 

4.2. 2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Гариза бирүче түбәндәге очракларда шикаять белән мөрәҗәгать итә ала: 

1) «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән 

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы соратуны, аның  теркәлү вакытын бозу. 

2) Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, 

аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелгән 

очракта, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция 

«Дәүләт муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 210 номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы 

күләмдә йөкләнгән булса, мөмкин»; 

3) Мөрәҗәгать итүченең документлары яисә мәгълүматыннан яисә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен муниципаль хокукый 

актларда каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыруга карата таләбе; 

4) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен муниципаль хокукый актларда, мөрәҗәгать итүченең документларын кабул 

итүдән баш тартуы; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту 

нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

6) Муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда күздә тотылмаган түләүне таләп итү. 

7) Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы 
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Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә 

аларның хезмәткәрләренең муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда хаталарны һәм төзәтмәләрне төзәтүдән баш тартуы яисә мондый 

төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип 

буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогын яки 

тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда туктатып 

тору нигезләре каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән беренче тапкыр баш тартканда муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 

документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы 

күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат таләп итү. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле 

үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә 

торган очракта, тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе «дәүләт 

муниципаль хезмәт күрсәтүләрне оештыру турында»210 номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә 

йөкләнгән. 

5. 5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 

органның вазифаи затының, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

муниципаль хезмәткәрнең, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган җитәкчесенең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)  карата шикаять, почта аша, 

күпфункцияле үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, 

муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм 
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муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр төбәк порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук 

мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. Күп 

функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять, 

"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең 

рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең төбәк порталыннан файдаланып, 

почта аша җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин.»; 

6. 5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.3.Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять аны теркәгән көннән 

алып унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органнан, күпфункцияле үзәктән 

документлар кабул итүдән баш тарткан очракта, яисә җибәрелгән төзәтмәләрне 

һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуга 

шикаять бирелгән очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә каралырга 

тиеш.»; 

7. 5.4 пунктының 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

 

«Мөрәҗәгать итүче гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булган 

очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.»; 

 

8. 5.6 пунктын төшереп калдырырга; 

 

9. 5.7-5.10 пунктларны 5.6-5.9 пунктлары дип санарга; 

 

10. Түбәндәге редакциядәге 6 пунктны  өстәргә: 

«6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре 

6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны кабул 

итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 

формалаштыру һәм җибәрү; 
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4) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификацияле санлы имзасының чынлыгын 

тикшерү; 

5) гаризаны документлар белән Башкарма комитетка җибәрү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

Гариза бирүче Күпфункцияле үзәккә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында 

консультация алу өчен  шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

КФҮ белгече гариза бирүчегә хәбәр итә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу 

өчен тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка 

сораулар буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче КФҮ нең http://mfc16.tatarstan.ru сайтыннан ирекле файдалану юлы 

белән дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала ала. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать 

иткән көндә башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителә торган документларның составы, 

формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең башка мәсьәләләре буенча 

мәгълүмат. 

6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү 

6.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки Күпфункцияле үзәк аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язма гаризаны һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны Күпфункцияле үзәккә, Күпфункцияле үзәкнең читтәге 

эш урынына тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон формада Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә. 

Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

6.3.2. Гаризалар кабул итүче Күпфункцияле үзәк белгече, Күпфункцияле үзәк эше 

Регламентында каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру 

6.4.1. Күпфункцияле үзәк белгече Күпфункцияле үзәк эше регламенты нигезендә: 

гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификация санлы имзасының дөреслеген 

тикшерә; 
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муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара соратуларны әзерли һәм 

җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җибәрелгән соратулар 

6.4.2. Күпфункцияле үзәк белгече, соратуларга җаваплар алгач, документлар 

пакетын формалаштыра һәм аны, регламентта билгеләнгән тәртиптә, Башкарма 

комитетка җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән документлар. 

6.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү 

6.5.1. Күпфукцияле үзәк белгече муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенә килгәндә 

Башкарма комитеттан билгеләнгән тәртиптә терки. Гариза бирүчегә (аның 

вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итә. 

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар документлар Башкарма комитеттан 

кергән көнне башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итү. 

6.5.2. Күпфункцияле үзәк белгече гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

нәтиҗәсен бирә 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар, гариза бирүче килеп җиткән көнне 

чират тәртибендә Күпфункцияле үзәк эше Регламентында билгеләнгән срокларда 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтүнең бирелгән нәтиҗәсе.»; 

 

V. «Нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты: васыять таныклыгы яки ышанычнамә таныклыгы»   

турындагы 5 нче кушымтага түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1. 2.9 пунктының 1-3 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) нотариаль гамәл кылу өчен тапшырылган документлар Россия Федерациясе 

законнары таләпләренә туры килми; 

2) гамәл башка җирлек яисә муниципаль район җирле үзидарәсенең вазыйфаи 

заты тарафыннан кылына (мирас мөлкәтен саклау буенча чаралар кабул итүгә 

карата һәм кирәк очракта алар белән идарә итү буенча чаралар күрүгә карата) 

яисә нотариус тарафыннан кылына; 
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3)нотариаль гамәл кылу турындагы үтенеч белән хокукый сәләтсез граждан яки 

кирәкле вәкаләтләре булмаган вәкил, җирлектә яшәү яисә тору  урыны буенча 

теркәлмәгән яисә авылара территориядә урнашкан торак пунктта урнашкан 

граждан мөрәҗәгать итте;  

2. 5.1 Пункт: 

2.1. 1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә.»; 

2.2. 2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Гариза бирүче түбәндәге очракларда шикаять белән мөрәҗәгать итә ала: 

1) «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән 

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы үтенечне, аның  теркәлү вакытын бозу. 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, 

аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

очракта, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция 

«дәүләт муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 210 номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы 

күләмдә йөкләнгән булса, мөмкин»; 

3)Мөрәҗәгать итүченең документлары яисә мәгълүматыннан яисә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен муниципаль хокукый 

актларда каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыруга карата таләбе; 

4) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен муниципаль хокукый актларда, мөрәҗәгать итүченең документларын кабул 

итүдән баш тартуы; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту 

нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин.  
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6) Муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда күздә тотылмаган түләүне таләп итү. 

7) Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда хаталарны һәм төзәтмәләрне төзәтүдән баш тартуы яисә мондый 

төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип 

буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин. 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогын яки 

тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда туктатып 

тору нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

10) Муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән беренче тапкыр баш тартканда муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 

документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы 

күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат таләп итү. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле 

үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә 

торган очракта, тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе «Дәүләт 

муниципаль хезмәт күрсәтүләрне оештыру турында»210 номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә 

бирелергә мөмкин. 

3.5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«5.2.Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның 

вазифаи затының, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәткәрнең, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына)  карата шикаять, почта аша, күпфункцияле үзәк 

аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, муниципаль 

хезмәтне күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр төбәк 

порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене 

шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. Күпфункцияле үзәкнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять, "Интернет" 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми 

сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең төбәк порталыннан файдаланып, 

почта аша җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин.»; 

4. 5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.3.Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять аны теркәгән көннән 

алып унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органнан, күпфункцияле үзәктән 

документлар кабул итүдән баш тарткан очракта, яисә җибәрелгән төзәтмәләрне 

һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуга 

шикаять бирелгән очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә каралырга 

тиеш.»; 

5. 5.4 пунктының 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

 

«Мөрәҗәгать итүче гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булган 

очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.»; 

 

6. 5.6 пунктын төшереп калдырырга; 

 

7. 5.7-5.10 пунктларны 5.6-5.9 пунктлары дип санарга; 

 

8. Түбәндәге редакциядәге 6 пунктны  өстәргә: 

«6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре 

6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны кабул 

итү һәм теркәү; 
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3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 

формалаштыру һәм җибәрү; 

4) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификацияле санлы имзасының чынлыгын 

тикшерү; 

5) гаризаны документлар белән Башкарма комитетка җибәрү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

Гариза бирүче Күпфункцияле үзәккә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында 

консультация алу өчен  шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

КФҮ белгече гариза бирүчегә хәбәр итә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу 

өчен тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка 

сораулар буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче КФҮ http://mfc16.tatarstan.ru сайтыннан ирекле файдалану юлы 

белән дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала ала. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать 

иткән көндә башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителә торган документларның составы, 

формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең башка мәсьәләләре буенча 

мәгълүмат. 

6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү 

6.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки Күпфункцияле үзәк аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язма гаризаны һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны Күпфункцияле үзәккә, Күпфункцияле үзәкнең читтәге 

эш урынына тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон формада Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә. 

Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

6.3.2. Гаризалар кабул итүче Күпфункцияле үзәк белгече, Күпфункцияле үзәк эше 

Регламентында каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру 

6.4.1. Күпфункцияле үзәк белгече Күпфункцияле үзәк эше регламенты нигезендә: 
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гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификация санлы имзасының дөреслеген 

тикшерә; 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара соратуларны әзерли һәм 

җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җибәрелгән соратулар 

6.4.2. Күпфункцияле үзәк белгече, соратуларга җаваплар алгач, документлар 

пакетын формалаштыра һәм аны, регламентта билгеләнгән тәртиптә, Башкарма 

комитетка җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән документлар. 

6.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү 

6.5.1. Күпфукцияле үзәк белгече муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенә килгәндә 

Башкарма комитеттан билгеләнгән тәртиптә терки. Гариза бирүчегә (аның 

вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итә. 

Әлеге пунктчада билгеләнгән процедуралар документлар Башкарма комитеттан 

кергән көнне башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итү. 

6.5.2. Күпфункцияле үзәк белгече гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

нәтиҗәсен бирә 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар, гариза бирүче килеп җиткән көнне 

чират тәртибендә Күпфункцияле үзәк эше Регламентында билгеләнгән срокларда 

гамәлгә ашырыла. 

 

VI.«Белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламенты» турындагы 6 нчы кушымтага түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:   

1. 5.1 Пункт: 

1. 1.1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. 

Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә.»; 
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1.2. 2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 Гариза бирүче түбәндәге очракларда шикаять белән мөрәҗәгать итә ала: 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән 

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы үтенечне, аның  теркәлү вакытын бозу. 

2) Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле үзәккә, 

аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

очракта, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция 

«Дәүләт муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»  210 номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы 

күләмдә йөкләнгән булса, мөмкин»; 

Мөрәҗәгать итүченең документлары яисә мәгълүматыннан яисә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен муниципаль хокукый 

актларда каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыруга карата таләбе; 

4) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен муниципаль хокукый актларда, мөрәҗәгать итүченең документларын кабул 

итүдән баш тартуы; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту 

нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

6) Муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда күздә тотылмаган түләүне таләп итү. 

7) Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең Муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны һәм хаталарны 

төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 
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июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогын яки 

тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда туктатып 

тору нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата  судка кадәрге тәртип буенча  (судтан тыш) шикаять бирү,  

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы 

йөкләнгән очракта мөмкин. 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән беренче тапкыр баш тартканда муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 

документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы 

күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат таләп итү. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле 

үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерелгән очракта, тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе «Дәүләт 

муниципаль хезмәт күрсәтүләрне оештыру турында»210 номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә 

йөкләнгән. 

2. 5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 

органның вазифаи затының, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

муниципаль хезмәткәрнең, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган җитәкчесенең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)  карата шикаять, почта аша, 

күпфункцияле үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, 

муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр төбәк порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук 

мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. Күп 

функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять, 

"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең 

рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең төбәк порталыннан файдаланып, 
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почта аша җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин.»; 

3. 5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.3.Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять аны теркәгән көннән 

алып унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче 

орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органнан, күпфункцияле үзәктән 

документлар кабул итүдән баш тарткан очракта, яисә җибәрелгән төзәтмәләрне 

һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуга 

шикаять бирелгән очракта - аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә каралырга 

тиеш.»; 

4. 5.4 пунктының 4 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

«Мөрәҗәгать итүче гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булган 

очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.»; 

 

5. 5.6 пунктын төшереп калдырырга; 

 

6. 5.7-5.10 пунктларны 5.6-5.9 пунктлары дип санарга; 

 

9.Түбәндәге редакциядәге 6 пунктны  өстәргә: 

«6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре 

6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны кабул 

итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 

формалаштыру һәм җибәрү; 

4) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификацияле санлы имзасының чынлыгын 

тикшерү; 

5) гаризаны документлар белән Башкарма комитетка җибәрү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 
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Гариза бирүче Күпфункцияле үзәккә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында 

консультация алу өчен  шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

КФҮ белгече гариза бирүчегә хәбәр итә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу 

өчен тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка 

сораулар буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче КФҮ http://mfc16.tatarstan.ru сайтыннан ирекле файдалану юлы 

белән дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала ала. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать 

иткән көндә башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителә торган документларның составы, 

формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең башка мәсьәләләре буенча 

мәгълүмат. 

6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү 

6.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки Күпфункцияле үзәк аша муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язма гаризаны һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты 

нигезендә документларны Күпфункцияле үзәккә, Күпфункцияле үзәкнең читтә 

урнашкан эш урынына тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон формада Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә. 

Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

6.3.2. Гаризалар кабул итүче Күпфункцияле үзәк белгече, Күпфункцияле үзәк эше 

Регламентында каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру 

6.4.1. Күпфункцияле үзәк белгече Күпфункцияле үзәк эше регламенты нигезендә: 

гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификация санлы имзасының дөреслеген 

тикшерә; 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы 

ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара соратуларны әзерли һәм 

җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар Күпфункцияле үзәк эше регламентында 

билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: җибәрелгән соратулар 



32 

 

 

 

 

 

 
 
 

 




