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Татарстан Республикасы
Мҿслим муниципаль районы
Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитетының
«03» февраль, 2020 ел
2 номерлы карарына кушымта
Адресларны бирҥ, ҥзгәртҥ һәм юкка чыгару буенча муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару (алга таба-муниципаль хезмҽт) буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать
итүче).
Адресация объектына адресны бирү яки аның адресын юкка чыгару турында гариза (алга
таба - гариза) адресация объекты хуҗасы тарафыннан үз инициативасы буенча яисҽ адресация
объектына түбҽндҽге хокукларның берсе булган зат тарафыннан тапшырыла:
а) хуҗалык алып бару хокукы;
б) оператив идарҽ итү хокукы;
в) гомерлек мирас итеп билҽү хокукы;
г) даими (вакыты чиклҽнмҽгҽн) файдалану хокукы.
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районының
Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма комитет) тарафыннан
күрсҽтелҽ.
Муниципаль хезмҽтне башкаручы - Башкарма комитетның Шуган бүлеге (алга таба Бүлек).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашкан урыны: Рус Шуган (ав.), Ленин ур., 18а йорт.
Бүлекнең урнашкан урыны Рус Шуган (ав.), Ленин ур., 18а йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 08.00 дҽн 16.00 га кадҽр;
шимбҽ: 07.00 дҽн 11.00 га кадҽр;
якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял итү һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ телефоны: 8-85556-3-70-37.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча узу.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – «Интернет»
челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының адресы»: (http:// www.Pshug.Mus.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук Бүлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы турында
мҽгълүмат алынырга мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен урнаштырылган
муниципаль хезмҽт турындагы визуаль һҽм текстлы мҽгълүматны үз эченҽ алган мҽгълүмат
стендлары ярдҽмендҽ.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат шушы Регламентның 1.1, 1.3.1,
2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) муниципаль хезмҽт турында
белешмҽлҽрне үз эченҽ ала;
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында
(http://
www.Pshug.Mus.tatar.ru
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3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр
порталында
(http://uslugi. tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) бердҽм порталында (http://
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта (Бүлектҽ):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – кҽгазьдҽ булса
– почта аша, электрон рҽвештҽ – электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль районның
рҽсми сайтында Бүлек белгече тарафыннан һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен Башкарма
комитет бинасындагы мҽгълүмат стендларында урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге документлар нигезендҽ башкарыла:
Россия Федерациясенең 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Җир кодексы
(алга таба – РФ ЗК) (РФ законнары җыелмасы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.)
2004 елның 29 декабрендҽге 190-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексы (алга таба-РФ ГрК) (РФ законнары җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
«Федераль мҽгълүмат адреслы системасы турында һҽм «Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга үзгҽрешлҽр кертү
хакында» 2013 елның 28 декабрендҽге 443-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 28.12.2013
№ 443-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыентыгы, 30.12.2013, № 52 (I ҿлеш), 7008
ст.);
2003 елның 6 октябрендҽге «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында»гы 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба– 131-ФЗ номерлы Закон)
(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 06.10.2003, №40, 3822 статья);
2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүне оештыру турында»гы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон)
(РФ законнары җыентыгы, 02.08.2010, №31, 4179 статья);
Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 19.11.2014 № 1221 (алга таба - Кагыйдҽлҽр) карары
белҽн расланган адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару кагыйдҽлҽре (хокукый
мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014);
Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2015 елның 05 декабрендҽге 171н
номерлы (алга таба - Исемлек) боерыгы белҽн расланган (хокукый мҽгълүматның рҽсми
интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2015); адрес реквизитлары сыйфатында
файдаланыла торган планировка структурасы элементлары, урам-юл челтҽре элементлары,
адреслау объектлары элементлары, биналарның (корылмаларның), тҿзелешлҽрнең типлары
исемлеге
Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 05.11.2015 ел, №171н боерыгы (алга таба
– кыскарту Кагыйдҽлҽре) белҽн расланган адрес барлыкка китерүче элементларның
кыскартылган исеме Кагыйдҽлҽре (алга таба-хокукый мҽгълүмат рҽсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru( 15.12.2015);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба-45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Мҿслим муниципаль районы Устав авыл җирлеге Советының 2019 елның 25 октябрь 1
номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль
районының Шуган авыл җирлеге Уставы (алга таба - Устав);
Башкарма комитет җитҽкчесенең 2020 елның 03 февраля 2 номерлы карары белҽн
расланган Татарстан Республикасы Шуган территориясендҽ урнашкан күчемсез милек
объектларына адреслар бирү (үзгҽртү, юкка чыгару) тҽртибе турында Нигезлҽмҽ (алга таба адреслар бирү тҽртибе турында Нигезлҽмҽ).
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
«Татарстан Республикасының Электрон Хҿкүмҽте» - Татарстан Республикасының
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы, Интернеттагы адрес: https://intra.tatar.ru.
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адрес – Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыру принциплары нигезендҽ
структуралаштырылган һҽм урам-юл челтҽре, планлаштыру структурасы (кирҽк булганда)
элементлары исемлеген, шулай ук адресация объектының үзенҽ тиңлҽштерү мҿмкинлеге бирҽ
торган санлы һҽм (яки) хҽрефле-санлы билгесен үз эченҽ алган урнашу урынын тасвирлау;
дҽүлҽт адрес реестры – дҽүлҽтнең адреслар турында белешмҽ тупланган мҽгълүмат
ресурсы;
адреслау объекты - бер яисҽ берничҽ күчемсез мҿлкҽт объекты, шул исҽптҽн җир
кишҽрлеклҽре, йҽ Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн адресларны бирү,
үзгҽртү, бетерү кагыйдҽлҽрендҽ каралган очракта, адрес бирелҽ торган башка объект;
федераль мҽгълүмат адреслар системасы - дҽүлҽт адреслар реестрын булдыруны, алып
баруны һҽм куллануны тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
адрес барлыкка китерҽ торган элементлар – ил, Россия Федерациясе субъекты,
муниципаль берҽмлек, торак пункт, урам-юл челтҽре элементы, планлаштыру структурасы
элементы һҽм адресация объектының тиңлҽштерү элементы;
адресация объектының идентификацион элементлары - җир кишҽрлеге номеры, биналар
(корылмалар), тҿзелеш урыннары һҽм тҿзелеп бетмҽгҽн объектлар тҿрлҽре һҽм номерлары;
адресация объектының дҽүлҽт адрес реестрындагы уникаль адрес номеры – дҽүлҽт адрес
реестрында адресация объекты адресына бирелҽ торган язманың номеры;
планлаштыру структурасы элементы - зона (массив), район (шул исҽптҽн торак район,
микрорайон, квартал, сҽнҽгать районы), бакчачылык, яшелчҽчелек һҽм дача коммерцияле
булмаган берлҽшмҽлҽрен урнаштыру территориясе;
урам-юл челтҽре элементы – урам, проспект, тыкрык, яр буе, мҽйдан, бульвар, тупик,
тҿшү юлы, шоссе, аллея һҽм башкалар;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге - Татарстан
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ «Дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күп функцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау
турында» Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары
белҽн расланган, дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре
эшчҽнлеген оештыруның 34 пункты нигезендҽ тҿзелгҽн, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүче күпфункцияле үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы);
техник хата – муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе) кертелгҽн мҽгълүматларның шулар
нигезендҽ мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматларга туры килмҽвенҽ китергҽн
хата (ялгыш язу, ялгыш басу, грамматик яки арифметик хата яисҽ шуңа охшаш хата)»;
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза астында муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында запрос аңлашыла (алга таба - гариза) (2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 2 ст. 2 п.). Гариза стандарт бланкта (1 нче кушымта) тутырыла.
Ҽлеге Регламентның гамҽлдҽ булуы күчемсез милек объектларына кагыла, аларга
түбҽндҽгелҽр керҽ: тҿзелеп беткҽн капиталь тҿзелеш объектлары (биналар, тҿзелеш,
корылмалар), тҿзелеп бетмҽгҽн объектлар һҽм капиталь тҿзелеш максатларында бирелгҽн җир
кишҽрлеклҽре.
Ҽлеге Регламентның гамҽли кҿче түбҽндҽгелҽргҽ кагылмый:
- ваклап сату челтҽре объектлары (сҽүдҽ һҽм хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсенең капиталь булмаган
стационар һҽм стационар булмаган объектлары);
- автомобиль транспорты стоянкалары (күпкатлы стоянкалардан тыш);
- металл һҽм аерым торучы капиталь гаражлар (гараж-тҿзелеш кооперативларыннан тыш);
- югарыда күрсҽтелгҽн объектларның гамҽлдҽге яисҽ урнаштырыла торган җир
кишҽрлеклҽре.
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2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ стандарты
Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ
Стандартка таләпләр эчтәлеге
стандартына карата таләпнең исемлеге
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
Адреслар бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару
исеме
2.2. Турыдан-туры
муниципаль
Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы Шуган авыл
хезмҽт
күрсҽтүче
җирле
үзидарҽ җирлеге Башкарма комитеты
башкарма-боеру органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
1Адресация объектына адрес бирү, үзгҽртү яки аның адресын
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы
юкка чыгару турында карар (2 нче кушымта).
2. адресация объектына адрес бирүдҽн баш тарту яки аның
адресын гамҽлдҽн чыгару турындагы карар (3 нче кушымта)

Хезмәтне яисә таләпне билгели
торган норматив акт
РФ ГрК;
РФ ҖК
БК турында Нигезлҽмҽ
Кагыйдҽнең 39 п.

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
10 кҿн эчендҽ, гариза биргҽн кҿнне дҽ кертеп.
Кагыйдҽнең 37 п.
срогы, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктату каралмаган
күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, Россия
Федерациясе законнары белҽн каралган
очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору срогы, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документларны
бирү (җибҽрү) срогы
2.5. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен, шулай
1) Гариза (1 нче кушымта);
Кагыйдҽлҽрнең 34 п.
ук дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен кирҽкле
2) Шҽхесне таныклый торган документ;
һҽм мҽҗбүри булып торган хезмҽтлҽрне
3) Вҽкалҽтле вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ (ҽгҽр
күрсҽтү ҿчен, закон яки башка норматив мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эш итсҽ)
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле, гариза
4) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн
бирүче тапшырырга тиешле
очракта, объектка (объектларга) хокук билгели һҽм (яки) хокук раслый
документларның тулы исемлеге, гариза
торган документлар;
бирүче тарафыннан аларны алу ысуллары,
5) Күчемсез милек объектларының кадастр паспортлары, үзгҽреш
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шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе.

нҽтиҗҽсе булып бер һҽм аннан да күбрҽк адресация объекты барлыкка
килү тора (күчемсез милек объектларын адресациянең бер һҽм аннан
да күбрҽк яңа объектлары барлыкка килгҽн очракта);
6) Адресация объектын тҿзүгҽ рҿхсҽт (тҿзелҽ торган адрес
объектларына адрес биргҽндҽ) һҽм (яки) адресация объектын
файдалануга тапшыруга рҿхсҽт;
7) Адресация объектының кадастр планында яки тиешле
территориянең кадастр картасында (җир кишҽрлегенҽ адрес бирелгҽн
очракта) урнашу схемасы);
8) Адресация объектының кадастр паспорты (кадастр исҽбенҽ
куелган адрес объектына адрес бирелгҽн очракта);
9) Бер һҽм аннан күбрҽк яңа адресация объектлары барлыкка
килүгҽ китерҽ торган бинаны үзгҽртеп корганда һҽм (яки) яңадан
планлаштырганда (бер һҽм аннан күбрҽк яңа адресация объекты
барлыкка китерҽ торган күчемсез милек объектларын (биналарны)
үзгҽртеп корганда) кабул итү комиссиясе акты);
Гариза биргҽндҽ гариза бирүчелҽр (мҿрҽҗҽгать итүченең
вҽкиллҽре) аңа югарыда күрсҽтелгҽн документларны теркҽргҽ
хокуклы, ҽгҽр мондый документлар дҽүлҽт хакимияте органы, җирле
үзидарҽ органы яки дҽүлҽт органнарына, яисҽ җирле үзидарҽ
органнарына буйсынучы оешмалар карамагында булмаса.
Вҽкалҽтле органга электрон документлар рҽвешендҽ тапшырыла
торган Кагыйдҽлҽрнең 34 пунктында күрсҽтелгҽн документлар
мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза кулланып таныклана.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче
Башкарма комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ ала ала. Бланкның
электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында
урнаштырылган.
Гариза һҽм кушып бирелҽ торган документлар гариза бирүче
тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн
тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин:
Шҽхсҽн (гариза бирүче исеменнҽн
почта аша җибҽрелгҽннҽр исемлеге һҽм тапшыру турында
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хҽбҽрнамҽ белҽн.
Гариза һҽм документлар гариза бирүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн кул куелган электрон документ
рҽвешендҽ, гомуми керүле мҽгълүмати-телекоммуникацион челтҽр,
шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре һҽм
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша
тапшырылырга мҿмкин.
2.6. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында түбҽндҽгелҽр алына:
норматив-хокукый актлар нигезендҽ
1) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан (күчемсез милек
кирҽкле, дҽүлҽт органнары, җирле
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркемгҽ үтемле булган
үзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар мҽгълүматлар тупланган) ҿземтҽ;
карамагында булып, гариза бирүче
2) күчемсез милекнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан күчемсез милек
тапшыруга хокуклы булган
объектына теркҽлгҽн хокуклар һҽм тҿп характеристикалар турында
документларның тулы исемлеге, шулай ук ҿземтҽ;
гариза бирүчелҽр тарафыннан аларны алу
3) җирле үзидарҽ органының торак бинаны торак булмаган бинага
ысуллары, шул исҽптҽн, электрон
яки торак булмаган бинаны торак бинага күчерү турындагы Карар
формада, аларны тапшыру тҽртибе; ҽлеге (торак бинадан торак булмаган бинага яки торак булмаган бинадан
документлар алар карамагында булган
торак бинага күчерү нҽтиҗҽсендҽ адрес бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару
дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы яки очрагында);
оешма.
4) Исҽптҽн тҿшерелгҽн күчемсез милек объектына теркҽлгҽн
хокуклар һҽм Тҿп характеристикалар турында Күчемсез милекнең
Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы
"а" пунктчасында күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация объектының
адресын гамҽлдҽн чыгарган очракта);
5) Адресация объекты буенча соратыла торган мҽгълүматларның
Бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек кадастрында булмавы турында хҽбҽр
(Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "б" пунктчасында күрсҽтелгҽн
нигезлҽрдҽ адреслау объекты адресын гамҽлдҽн чыгарган очракта).
Мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу
ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн
билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган югарыда аталган
документларны талҽп итү тыела.
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Гариза бирүченең югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ
алган документларны тапшырмавы гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тартуга нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
Документлар кабул итүдҽн баш тарту ҿчен сҽбҽплҽр:
1) Тиеш
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш булмаган зат тарафыннан документлар тапшыру;
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм аңа беркетелгҽн документларда аларның эчтҽлеген
тҿгҽл аңларга мҿмкинлек бирми торган килешенмҽгҽн тҿзҽтүлҽр,
җитди кимчелеклҽр булу;
4) Документларны тиешле булмаган органга тапшыру.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
Хезмҽт курсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
Баш тарту ҿчен нигезлҽр:
нигезлҽрнең тулы исемлеге
а) адресация объектына адрес бирү турындагы гариза белҽн
Кагыйдҽлҽрнең 27 һҽм 29 пунктларында күрсҽтелмҽгҽн зат мҿрҽҗҽгать
итсҽ;
б) ведомствоара запроска җавап аадресация объектына адрес бирү
яки аның адресын юкка чыгару ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки)
мҽгълүматның булмавын күрсҽтҽ, һҽм тиешле документ мҿрҽҗҽгать
итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тарафыннан үз инициативасы буенча
тапшырылмаган;
в) адресация объектына адресны бирү яисҽ аның адресын юкка
чыгару ҿчен гариза бирүчегҽ (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиленҽ) йҿклҽнгҽн
Документлар, Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн
тҽртипне бозып бирелгҽн очракта;
г) адресация объектына Кагыйдҽлҽрнең 5, 8-11 һҽм 14-18
пунктларында күрсҽтелгҽн адрес бирү яки аның адресын юкка чыгару
очраклары һҽм шартлары булмаганда.
2.9. Түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ
турындагы мҽгълүматны да кертеп,
дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр күрсҽткҽн
ҿчен түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм
нигезлҽре
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2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан бирелҽ торган
документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
күрсҽткҽн ҿчен түлҽү алу тҽртибе, күлҽме
һҽм нигезлҽре (мондый түлҽү күлҽмен
исҽплҽү методикасы турындагы
мҽгълүматны да кертеп)
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында запрос биргҽндҽ, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт
күрсҽтелгҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр
күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтүнең максималь срогы
2.13. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы оешма тарафыннан күрсҽтелҽ
торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт
күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең
гаризасын теркҽү срогы һҽм тҽртибе (шул
исҽптҽн электрон рҽвештҽ)
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ
торган биналарга, кҿтү залына,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы
запросларны тутыру урыннарына, аларны
тутыру үрнҽклҽре булган мҽгълүмати
стендларга һҽм һҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
исемлегенҽ, мондый хезмҽт күрсҽтү

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми

Чират булган очракта, муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү - 15
минуттан артык түгел.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь срогы 15 минуттан артмаска тиеш.

Гариза кергҽн кҿннҽн бер кҿн эчендҽ.
Электрон формада ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ килгҽн мҿрҽҗҽгать, ял
(бҽйрҽм) кҿненнҽн соң килҽ торган эш кҿнендҽ теркҽлҽ

Дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтелү янгынга каршы система һҽм янгын
Кагыйдҽлҽр
сүндерү системасы урнаштырылган, документлар тутыру ҿчен кирҽкле
җиһазы һҽм мҽгълүмати стенд куелган бүлмҽлҽрдҽ башкарыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына
тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага
чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм
мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда,
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тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълүматын урнаштыру
һҽм рҽсмилҽштерүгҽ, шул исҽптҽн
күрсҽтелгҽн объектларда инвалидларның
федераль законнар һҽм инвалидларны
социаль яклау турында Татарстан
Республикасы законнары нигезендҽ
файдалана алуын тҽэмин итүгҽ карата
талҽплҽр
2.15муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең
үтемлелеге һҽм сыйфаты күрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүченең
вазыйфаи затлар белҽн хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы
турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникация
технологиялҽреннҽн
файдаланып,
муниципаль
хезмҽт
күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтү мҿмкинлеге йҽ мҿмкин булмавы,
җирле үзидарҽнең Башкарма күрсҽтмҽ
органының телҽсҽ кайсы территориаль
бүлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау
(экстерриториаль принцип), Федераль
законның 15.1 статьясында каралган
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽ
ярдҽмендҽ (комплекслы гарызнамҽ) алу
мҿмкинлеге

шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла.

Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы
күрсҽткечлҽре булып тора:
бинаның җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге
зонасында урнашуы;
гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган кирҽкле
сандагы белгечлҽр һҽм биналар булу;
мҽгълүмат
стендларында,
______________
«Интернет»
челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында, дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълүмат булу.
инвалидларга башка затлар белҽн беррҽттҽн хезмҽт алуга
комачаулаучы каршылыкларны җиңеп чыгуда ярдҽм күрсҽтү.
Дҽүлҽт хезмҽтенең сыйфаты күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽрнең
булмавыннан гыйбарҽт:
документлар кабул итү һҽм бирү ҿчен чиратлар;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ
карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче вазыйфаи затның да, мҿрҽҗҽгать итүченең дҽ бер тапкыр
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2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
экстериториаль принцип буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы
(муниципаль хезмҽт экстерриториаль
принцип буенча бирелгҽн очракта) һҽм
электрон формада муниципаль хезмҽт
күрсҽтү үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы
башка талҽплҽр

үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлек озынлыгы регламент
белҽн билгелҽнҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан ______________ сайтында, Бердҽм
дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында, КФҮдҽ алынырга
мҿмкин.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге
(алга таба – КФҮ) аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү, КФҮнең читтҽге
эш урыннары аша башкарылмый.
Экстерриториаль принцип буенча һҽм комплекслы сорату
составында муниципаль хезмҽт күрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе турында
консультацияне Интернет-кабул итү бүлмҽсе яисҽ Татарстан
Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша алырга
мҿмкин.
Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гариза «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ
федераль мҽгълүмат адреслы системасы порталыннан, «Татарстан
Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталыннан
(http://uslugi.tatar.ru/) яисҽ Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
(функциялҽрнең) бердҽм порталыннан файдаланып бирелҽ (http:/
www.gosuslugi.ru/)

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару сроклары, аларны
ҥтәҥ тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада административ
процедураларны башкару ҥзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽртҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчене консультациялҽү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне
формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү.
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче Бүлеккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Бүлек белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен тҽкъдим ителҽ
торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр бирҽ
һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документация формасы һҽм
рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гаризаны кҽгазь чыганакта, салынганнарны язып тасвирлап һҽм тапшыру турында хҽбҽрнамҽ
белҽн почта аша яки электрон документ формасында җибҽрҽ, яисҽ КФҮ аша, КФҮнең читтҽге
торып эш урынына ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Бүлеккҽ тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон документ формасында Бүлеккҽ
электрон почта яки Интернет-кабул итү бүлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн
гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
.3.2. Гаризалар кабул итү палатасы белгече:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгели;
гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерҽ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерҽ
(документларның күчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерү, документларда чистартулар, ҿстҽүлҽр,
сызылган сүзлҽр һҽм башка тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта, Бүлек белгече түбҽндҽгелҽрне башкара:
гаризаны кабул итҽ һҽм махсус журналда терки;
гариза бирүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең датасы һҽм вакыты турында, бирелгҽн керү номеры һҽм документларны кабул итү
кҿне тамгасы белҽн тапшыра;
гаризаны Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга җибҽрҽ.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, документларны кабул
итүче Бүлек белгече, гариза бирүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен каршылыклар булуы турында хҽбҽр
итҽ һҽм, документлар кабул итүдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача
аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар 15 минут эчендҽ кабул ителҽ;
гариза, гариза кергҽннҽн соң, бер кҿн эчендҽ теркҽлҽ.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм Бүлек
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрен
формалаштыру һҽм җибҽрү.
3.4.1. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ электрон
рҽвештҽ түбҽндҽгелҽрне бирү турында запрослар җибҽрҽ:
1) Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык мҽгълүмат булган);
2) Күчемсез милек объектына тҿп характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында
Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
3) җирле үзидарҽ органының торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаган
бинаны торак урынына күчерү турында карар (торак бинадан торак булмаган бинага яки торак
булмаган бинадан торак бинага күчерү нҽтиҗҽсендҽ бинага адрес бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн
чыгару очрагында;
4) Исҽптҽн тҿшерелгҽн күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар һҽм Тҿп
характеристикалар турында Күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ
(Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "а" пунктчасында күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация
объектының адресын гамҽлдҽн чыгарган очракта);
5) Адресация объекты буенча соратыла торган мҽгълүматларның Бердҽм дҽүлҽт күчемсез
милек кадастрында булмавы турында хҽбҽр (Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "б" пунктчасында
күрсҽтелгҽн нигезлҽрдҽ адреслау объекты адресын гамҽлдҽн чыгарган очракта).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза килгҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша килгҽн гарызнамҽлҽр нигезендҽ
белешмҽлҽр китерүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документларны (мҽгълүматны) бирҽ
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документның булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр һҽм
(яисҽ) мҽгълүмат җибҽрҽ (алга таба - баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча - ҿч эш кҿненнҽн дҽ
артык түгел;
калган тҽэминатчылар буенча – документ һҽм мҽгълүмат тапшыручы оешмага
ведомствоара сорату кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр дҽ федераль законнар, Россия
Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм Татарстан Республикасының федераль законнар
нигезендҽ кабул ителгҽн норматив-хокукый актлары белҽн ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽү
һҽм җибҽрүнең башка сроклары билгелҽнмҽгҽн булса;
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (белешмҽлҽр) яисҽ Бүлеккҽ җибҽрелгҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Бүлек белгече башкара:
гаризага кушып бирелҽ торган документлардагы белешмҽлҽрне тикшерү;
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең булуын тикшерү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, Бүлек белгече
баш тарту турында карар проектын ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта Бүлек белгече
башкара:
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- «Татарстан Республикасының Техник инвентаризацияҽү бюросы» АҖ Ҽлмҽт
филиалының Мҿслим бүлекчҽсенҽ бирелгҽн адреслар булуы турында запрос ҽзерлҽү;
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар запросларга җаваплар кергҽн кҿннҽн
алып ике кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: «Татарстан Республикасының Техник инвентаризацияҽү
бюросы» АҖ Ҽлмҽт филиалының Мҿслим бүлекчҽсенҽ бирелгҽн адреслар булуы турында запрос;
3.5.2. «Татарстан Республикасының Техник инвентаризацияҽү бюросы» АҖ Ҽлмҽт
филиалының Мҿслим бүлекчҽсе белгече ҽлеге мҿрҽҗҽгатьтҽ күрсҽтелгҽн адресны тикшерҽ һҽм
бирелгҽн адресларның булуы турында белешмҽ ҽзерли.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар «Татарстан Республикасының Техник
инвентаризацияҽү бюросы» АҖ Ҽлмҽт филиалының Мҿслим бүлекчҽсе регламенты белҽн
билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла;
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн адреслары турында белешмҽ.
3.5.3. Татарстан Республикасы тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык
министрлыгының «Татарстан Республикасының Техник инвентаризацияҽү бюросы» АҖ Ҽлмҽт
филиалының Мҿслим бүлекчҽсеннҽн җавап алганнан соң, Бүлек белгече башкара:
адресация объектына адрес бирү, үзгҽртү турында карар проектын рҽсмилҽштерү яки баш
тарту турында карар проектын;
документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн килештерҽ;
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар «Татарстан Республикасының Техник
инвентаризацияҽү бюросы» АҖ Ҽлмҽт филиалының Мҿслим бүлекчҽсеннҽн җавап алган
мизгелдҽн бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ килештерүгҽ җибҽрелгҽн
документ проекты.
3.5.4. Башкарма комитет җитҽкчесе карар проектын яки баш тарту турында карар проектын
имзалый һҽм Бүлек белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: адресация объектына адресны бирү, үзгҽртү турында кул куелган
карар яки баш тарту турында карар.
3.5.5. Бүлек белгече адресация объектын бирү, үзгҽртү турындагы карарны яки кире кагу
турындагы карарны терки, номер бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар алдагы процедура тҽмамланганнан соң бер
кҿн эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: адресны бирү, үзгҽртү турында теркҽлгҽн карар яисҽ баш
тарту турында карар.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү
3.6.1. Бүлек белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽ һҽм гариза
бирүчегҽ тапшыра яисҽ почта аша адресация объектына адресны бирү, үзгҽртү турында Башкарма
комитет карарын яки баш тарту турында карар җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла:
гариза бирүче шҽхси килгҽн очракта – 15 минут эчендҽ;
ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ,
почта аша җавап җибҽрелгҽн очракта.
Процедураның нҽтиҗҽсе: адресация объектына адрес бирү, аны үзгҽртү турында
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бирелгҽн (юнҽлешле) карар яисҽ кире кагу турында карар.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган очракта,
мҿрҽҗҽгать итүче Бүлеккҽ тапшыра:
гариза тҿзҽтү турында техник хаталар (4 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе буларак
бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хата булуын дҽлиллҽүче документлар.
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Документта күрсҽтелгҽн мҽгълүматларда техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза бирүче
(вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн үзе яки почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽге аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтү турындагы
гаризаны кабул итҽ, гаризаны һҽм аңа беркетелгҽн документларны терки һҽм аларны Бүлеккҽ
тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн һҽм Бүлек белгеченҽ тикшерүгҽ
җибҽрелгҽн гариза.
3.7.3. Бүлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка
тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында, ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм гариза бирүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның
оригиналын алып, имзалап, үзе тҿзҽткҽн документын бирҽ яисҽ мҿрҽҗҽгать итүче адресына почта
аша (электрон почта аша) Бүлеккҽ техник хата булган документның оригиналын тапшырып,
документ алу мҿмкинлеге турындагы хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура, техник хатаны ачыклаганнан яки телҽсҽ
кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алынганнан соң, ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бирелгҽн (юнҽлтелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулы һҽм сыйфатлы булуын контрольдҽ тоту
мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе - проектларны визалау;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ торган эш башкаруны тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешенҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
контроль тикшерүлҽр уздыру.
Контроль тикшерүлҽр план буенча (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр
уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү белҽн бҽйле (комплекслы тикшерүлҽр), яки мҿрҽҗҽгать
итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча да барлык мҽсьҽлҽлҽр карала ала.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
мҽгълүматлар, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны башкаручы
белгечлҽрнең телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу журналлары һҽм
башка мҽгълүматлар кулланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын
контрольдҽ тоту ҿчен Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре
турында муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук
хокук бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар тарафыннан
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелегенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
эшне оештыру ҿчен җаваплы Башкарма комитет җитҽкчесенең инфраструктура үсеше буенча
урынбасары, шулай ук инфраструктура үсеше бүлеге белгечлҽре тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
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органнарының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазыйфаи регламентлар белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча мҿрҽҗҽгать итүчелҽр хокукларын бозулар
ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка
тартыла.
4.4. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итүчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен үз вакытында
карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары) ҽлеге
Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында һҽм (яисҽ)
тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ (гамҽлгҽ ашырыла) торган карарлар
һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең
ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм дҿрес мҽгълүмат алу
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) карата, дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле
ҥзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1
өлешендә кҥрсәтелгән оешмаларга, шулай ук аларның вазыйфаи затларына, муниципаль
хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирҥ Тәртибе
5.1. Муниципаль хезмҽттҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең кылган гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр
Башкарма комитетка яки муниципаль берҽмлек Советына шикаятьбирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүченең хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽсен теркҽү вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Шуган авыл
җирлеге норматив хокукый актларында күрсҽтелмҽгҽн документлар яки мҽгълүмат, яисҽ гамҽллҽр
башкару талҽп итү;
4) Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Шуган авыл җирлеге норматив хокукый актларында каралган документларны
кабул итүдҽн баш тарту;
5) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту, ҽгҽр федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ
кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса
6) Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Мҿслим муниципаль районы Шуган авыл җирлеге норматив хокукый актларында
каралмаган түлҽү талҽп итү;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн басма
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтүдҽ яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуда
Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының баш тартуы;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакыты яисҽ тҽртибе
бозылу;
9) муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар
нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, туктатып тору;
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10) гариза бирүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ яисҽ № 210-ФЗ Федераль законның 7
статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, муниципаль хезмҽт
күрсҽткҽндҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн беренчел баш
тартканда аларның булмавы һҽм (яки) дҿрес түгеллеге күрсҽтелмҽгҽн документлар яисҽ мҽгълүмат
талҽп итү.
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада тапшырыла.
Шикаять почта, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн
файдаланып, Мҿслим муниципаль районының Шуган авыл җирлегенең рҽсми сайтыннан
(http://www._________tatarstan.ru), Татарстан Республикасының Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр порталыннан (http://uslugi.tatar.ru/), Дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
(функциялҽрнең) Бердҽм порталыннан (http://www.gosuslugi.ru/) файдаланып җибҽрелергҽ, шулай
ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн шикаять
аны теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче органның гариза бирүчедҽн документлар кабул итүдҽн яисҽ җибҽрелгҽн
тҿгҽлсезлеклҽрне һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тартуы, яки тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу
турында шикаять бирү очрагында, – теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап
тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять үз эченҽ түбҽндҽге мҽгълүматны алырга тиеш:
1) карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирелҽ торган хезмҽт
күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының яки муниципаль хезмҽткҽрнең
исеме
2) гариза бирүченең – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган
очракта), яшҽү урыны турында мҽгълүмат, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең – юридик затның исеме,
урнашу урыны турында мҽгълүмат, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номерлары), гариза
бирүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиеш электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һҽм почта
адресы;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи затының яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында белешмҽлҽр;
4) гариза бирүченең хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн килешмҽвен
күрсҽтүче дҽлиллҽр.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн шартларны раслый торган документларның
күчермҽлҽре дҽ теркҽлергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар
исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн ялгыш һҽм хаталарны тҿзҽтү,
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган акчаларны кире
кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карарны кабул иткҽн кҿннең икенче кҿненнҽн дҽ соңга
калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча электрон формада
шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлилле җавап җибҽрелҽ.
5.7. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
җавап итеп, муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенелҽ һҽм муниципаль хезмҽт
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күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кылырга тиешле алдагы гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ..
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ
тиеш
түгел
дип
танылган
очракта, гариза
бирүчегҽ кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук бозу яки
җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта, шикаятьлҽрне карау вҽкалҽте бирелгҽн вазыйфаи
зат, хезмҽткҽр гамҽлдҽге материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.
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6. Дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле ҥзәкләрендә
административ процедураларны (гамәлләрне) ҥтәҥ ҥзенчәлекләре
6.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеген тасвирлау түбҽндҽге
процедураларны үз эченҽ ала::
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында хҽбҽр итү;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаны һҽм документларны кабул итү һҽм
теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм
җибҽрү;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ
файдаланылган кҿчҽйтелгҽн квалификацияле санлы имзасының чынлыгын тикшерү;
5) гаризаны документлар белҽн Башкарма комитетка җибҽрү;;
6) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү.
6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр итү.
Гариза бирүче КФҮкҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша муниципаль
хезмҽт алу тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҮ белгече гариза бирүчегҽ хҽбҽр итҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тҽкъдим ителҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка сораулар буенча да, кирҽк
булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм итҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮ сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru/ ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат ала ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче мҿрҽҗҽгате
кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар формасы һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең башка мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат.
6.3. Гаризаны кабул итү һҽм теркҽү
6.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн үзе, ышанычлы зат аша яисҽ электрон формада
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты
нигезендҽ КФҮкҽ, КФҮнең читтҽге эш урынына документларны тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон рҽвештҽ Татарстан Республикасы
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны
теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. Гаризалар кабул итүче КФҮ белгече, КФҮ эше Регламентында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра.
Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар КФҮ эше Регламентында билгелҽнгҽн
срокларда гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҮ белгече КФҮ эш регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ кулланылган мҿрҽҗҽгать итүченең
кҿчҽйтелгҽн квалификация цифрлы электрон имзасының дҿреслеген тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара соратып алу буенча да, ведомствоара соратуларны ҽзерли һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар МФЦ эше регламентында билгелҽнгҽн
срокларда гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн запрослар.
6.4.2. КФҮ белгече, соратуларга җаваплар алгач, документлар пакетын формалаштыра
һҽм аны, КФҮ эше регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Башкарма комитетка җибҽрҽ.
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Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар КФҮ эше Регламентында билгелҽнгҽн
срокларда гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитетка җибҽрелгҽн документлар.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү
6.5.1. КФҮ белгече Башкарма комитеттан килгҽн муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
гаризада күрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсе турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар Башкарма комитеттан документлар кергҽн
кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итү.
6.5.2. КФҮ белгече гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар, мҿрҽҗҽгать итүче килеп җиткҽн кҿнне,
чират тҽртибендҽ, КФҮ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче кушымта
ОБЪЕКТКА АДРЕСАЦИЯ АДРЕСЫ БИРҤ ЯКИ АНЫҢ АДРЕСЫН ЮККА ЧЫГАРУ
ТУРЫНДА ГАРИЗА ФОРМАСЫ

Бит N ___

Гариза

1

2

---------------------------------------(җирле үзидарҽ органы,
орган исеме
_______________________________
________
Россия Федерациясе субъекты
дҽүлҽт хакимияте органы федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽрлҽр
яисҽ федераль дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр
эчендҽге муниципаль берҽмлек
җирле үзидарҽ органы, адресларны
адреслау объектларына Россия
Федерациясе субъекты законы
белҽн вҽкалҽтле)

Барлыгы бит ___

Гариза кабул ителде
теркҽү номеры _______________
___________ гаризаның битлҽр саны
Документлар саны ____,
шул исҽптҽн оригиналлар ___, күчермҽлҽр
____, оригиналдагы битлҽр саны ____,
күчермҽдҽге битлҽр саны ____
Вазыйфаи затның ФИО ________________
Вазыйфаи затның имзасы ____________
дата "__" ____________ ____ ел

3.1 Адресация объектына карата сорыйм:
Тҿре:
Җир кишҽрлеге

Корылма

Бина

Урын

Тҽмамланмаган
тҿзелеш объекты

3.2 Адрес бирү
Сҽбҽпле:
Дҽүлҽт милкендҽге яисҽ муниципаль милектҽге җирлҽрдҽн җир кишҽрлеге
(кишҽрлеклҽре) тҿзү
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре
саны
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат
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Җир кишҽрлеге бүлү юлы белҽн җир кишҽрлеге (кишҽрлеклҽре) тҿзү
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре
саны
Бүлү гамҽлгҽ ашырыла торган җир
кишҽрлегенең кадастр номеры

Бүлү гамҽлгҽ ашырыла торган җир кишҽрлегенең
адресы

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Берлҽштерелҽ
торган
кишҽрлеклҽре саны

җир

Берлҽштерелҽ
торган
җир Берлҽштерелҽ торган бир кишҽрлегенең адресы
кишҽрлегенең кадастр номеры <1> <1>

Бит N ___

Барлыгы бит___

Бүлеп бирү юлы белҽн җир кишҽрлеге (кишҽрлеклҽре) тҿзү
Барлыкка килҽ торган җир
кишҽрлеге (бүлеп бирелҽ торган
җир кишҽрлегеннҽн тыш)
Бүлендекнең кадастр номеры

Бүлендекнең адресы

Яңадан бүлү юлы белҽн барлыкка килҽ торган җир кишҽрлеге (кишҽрлеклҽре)
Барлыкка килҽ торган җир
кишҽрлеге

Яңадан бүлү юлы белҽн барлыкка килҽ торган
җир кишҽрлеге саны

Яңадан бүлү юлы кулланыла торган Яңадан бүлү юлы кулланыла торган җир
җир кишҽрлегенең кадастр номеры кишҽрлегенең адресы<2>
<2>
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Бина, корылманы, реконструкциялҽү, тҿзелеш белҽн шҿгыльлҽнҽ
Проект документлары нигезендҽ
тҿзелеш (реконструкция)
объектының исеме
Тҿзелеш (реконструкция)
башкарыла торган җир
кишҽрлегенең кадастр номеры)

Тҿзелеш (реконструкция) башкарыла торган җир
кишҽрлегенең адресы

Ҽлеге адресация объектының дҽүлҽт кадастр исҽбен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле
документларны түбҽндҽге адресация объектына карата, Ҽгҽр Россия Федерациясе
Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, Россия Федерациясе субъектларының шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеге турындагы законнары нигезендҽ, аны тҿзү, реконструкциялҽүгҽ рҿхсҽт
бирү талҽп ителми икҽн, кирҽкле документларны ҽзерлҽү
Тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш
объектының, корылманың тибы
Тҿзелеш (реконструкция)
объектының исеме (проект
документациясе булган очракта,
проект документлары нигезендҽ
күрсҽтелҽ)
Тҿзелеш (реконструкция)
башкарыла торган җир
кишҽрлегенең кадастр номеры

Тҿзелеш (реконструкция) башкарыла торган җир
кишҽрлегенең адресы)

Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны торак бинага
күчерү
Урынның кадастр номеры

Урын адресы

Бит N ___

Барлыгы
___

битлҽр

Бина, корылманы бүлү юлы белҽн бина корылмада бҽлмҽ(лҽр) барлыкка китерү
Торак урыны барлыкка килү Тҿзелҽ торган урын саны
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Торак булмаган урын
барлыкка килү
Бина, корылманың кадастр
номеры

Барлыкка килҽ торган урын саны
Бина, корылманың адресы

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат

Бинада, корылмада бинаны бүлү юлы белҽн урын (урыннар) тҿзү
Урын билгелҽнеше (торак
(торак булмаган) урын) <3>

Бүлмҽ (урын) тҿре <3>

Бүлмҽ (урын) саны <3>

Бүлү гамҽлгҽ ашырыла торган Бүлү гамҽлгҽ ашырыла торган урынның адресы
урынның кадастр номеры

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат

Бинада, корылмада урыннарны берлҽштерү юлы белҽн бина һҽм корылмада урын
тҿзү
Торак бина барлыкка килү

Торак булмаган бина барлыкка килү

Берлҽшкҽн урын саны
Берлҽшкҽн урын кадастр
номеры<4>

Берлҽшкҽн урын адресы <4>

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат

Гомуми файдаланудагы урыннарны үзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру
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юлы белҽн бинада, корылмада бүлмҽлҽр булдыру
Торак урын барлыкка килү

Торак булмаган урын барлыкка килү

Барлыкка килҽ торган бүлмҽлҽр
саны
Бина корылманың кадастр номеры Бина, корылманың адресы

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат

Бит N ___

3.3 Адресация объектының адресын юк итҽргҽ:
Ил исеме
Россия
исеме

Федерациясе

субъекты

Россия Федерациясе субъекты
составында муниципаль район,
шҽһҽр
округы
яисҽ
шҽһҽр
эчендҽге территория (федераль
ҽһҽмияттҽге
шҽһҽрлҽр
ҿчен)
атамасы
Авыл җирлеге исеме
Шҽһҽр округы шҽһҽр эчендҽге
район исеме
Торак пункт исеме
Планлаштыру
структурасы
элементының атамасы
Урам-юл челтҽре элементының
исеме
Җир кишҽрлегенең номеры
Бинаның, корылманың яисҽ
тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш

Барлыгы
___

битлҽр
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объектының тибы һҽм номеры
Бинада яисҽ корылмада урнашкан
бүлмҽнең тибы һҽм номеры
Фатир чиклҽрендҽ бүлмҽ тибы
һҽм
номеры
(коммуналь
фатирларга карата)
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат

Сҽбҽпле:
Адресация объекты эшчҽнлеген туктату
"Күчемсез мҿлкҽтнең дҽүлҽт кадастры турында" 2007 елның 24 июлендҽге 221-ФЗ
номерлы Федераль законның 27 статьясындагы 2 ҿлешенең 1 һҽм 3 пунктларында
күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация объектының кадастр исҽбен гамҽлгҽ
ашырудан баш тарту (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2007, № 31, 4017
ст.; 2008, № 30, 3597 ст.; 2009, № 52, 6410 ст.; 2011, № 1, 47 ст.; № 49, 7061 ст.; №
50, 7365 ст.; 2012, № 31, 4322 ст.; 2013, № 30, 4083 ст.; хокукый мҽгълүмат рҽсми
интернет-порталы www.pravo.gov.ru 2014 елның 23 декабре)
Адресация объектына яңа адрес бирү
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бит N ___

4

Барлыгы бит ___

Адресация объекты милекчесе яки адресация объектына бүтҽн хокукка ия зат
Физик зат:
фамилия:

исеме (тулысы):

атасының исеме
(тулысы) (булган
очракта):

ИНН
(булган
очракта):

Шҽхесне таныклаучы
документ:

тҿр:

серия:

номер:

кайчан бирелгҽн:

кем тарафыннан бирелгҽн:
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"__" ______ ____
ел
почта адресы:

элемтҽ ҿчен телефон:

электрон почта адресы
(булган очракта):

юридик зат, шул исҽптҽн дҽүлҽт хакимияте органы, башка дҽүлҽт органы,
җирле үзидарҽ органы:
тулы исеме:

ИНН (Россия юридик заты
ҿчен):

теркҽлү иле
(инкорпорация) (чит ил
юридик заты ҿчен):

КПП (Россия юридик заты ҿчен):

теркҽлү датасы (чит ил
юридик заты ҿчен):

теркҽү номеры (чит ил
юридик зат ҿчен):

"__" ________ ____ ел
Почта адресы:

Элемтҽ ҿчен телефон:

электрон почта адресы
(булган очракта):

Адресация объектына ия хокук:
Милек хокукы
адресация объектына милек белҽн хуҗалык алып бару хокукы
адресация объектына милек белҽн оператив идарҽ итү хокукы
җир кишҽрлеген гомерлек мирас итеп алу хокукы
җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукы
5

Документлар алу ысулы (шул исҽптҽн адресация объектына адрес бирү яки аның
адресын гамҽлдҽн чыгару, элек бирелгҽн документларның оригиналларын юкка
чыгару турында карар, адресация объектына адрес бирү (гамҽлдҽн чыгару) турында
карар)
Шҽхсҽн

КФҮдҽ
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Почта аша түбҽндҽге адрес
буенча җибҽрү юлы белҽн:
Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының, региональ дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси кабинетында
Федераль мҽгълүмати адреслы системаның шҽхси кабинетында
Электрон почта адресына (гариза
һҽм документлар алу турында
хҽбҽр итү ҿчен)
6

Документлар алу ҿчен расписканы бирүегезне сорыйм:
Шҽхсҽн
бирергҽ

Алу кҽгазе алынды: ___________________________________
(мҿрҽҗҽгать итүче имзасы)

Түбҽндҽге почта адресы аша
җибҽрергҽ:
Җибҽрмҽскҽ
Бит N ___

7

Барлыгы бит ___

Мҿрҽҗҽгать итүче:
Адресация объекты милекчесе яисҽ адресация объектына башка хокукка ия зат
Адресация объекты милекчесенең яисҽ адреслау объектына башка тҿрле ҽйбер
хокукына ия затның вҽкиле
Физик зат:
фамилия:

исем (тулысынча):

атасың исеме
(тулысынча)
(булган очракта):

ИНН (булган
очракта):

Шҽхесне раслый
торган документ:

тҿр:

серия:

номер:

бирелгҽн вакыты:

кем тарафыннан бирелгҽн:

"__" ______ ____
ел
Почта адресы:

Элемтҽ ҿчен телефон:

Электрон почта адресы
(булган очракта):

29

вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документның исеме һҽм реквизитлары:

юридик зат, шул исҽптҽн дҽүлҽт хакимияте органы, башка дҽүлҽт органы,
җирле үзидарҽ органы:
Тулы атамасы:

КПП (Россия юридик заты
ҿчен):

Теркҽлү
иле(инкорпорация) (чит
ил юридик заты ҿчен):

ИНН (Россия юридик заты ҿчен):

теркҽү датасы (чит ил
юридик заты ҿчен):

теркҽлү номеры (чит ил
юридик заты ҿчен):

"__" _________ ____ ел

почта адресы:

Элемтҽ ҿчен телефон

электрон почта адресы
(булган очракта):

вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документның исеме һҽм реквизитлары:

8

Гаризага теркҽлҽ торган документлар:

Оригинал саны ___ экз., ___ бит.

Күчермҽ саны ___ экз., ___ бит.
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Оригинал саны ___ экз., ___ бит.

Күчермҽ саны ___ экз., ___ бит.

Оригинал саны ___ экз., ___ бит.

Күчермҽ саны ___ экз., ___ бит.

9 Искҽрмҽ:

Бит № ___

Барлыгы
___

битлҽр

10 Үз ризалыгымны, шулай ук мин тҽкъдим итҽ торган затның шҽхси мҽгълүматларын
эшкҽртүгҽ (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (яңарту, үзгҽртү), куллану,
тарату (шул исҽптҽн тапшыру), зарарсызлау, блоклау, юк итү) шулай ук адресларны
бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгаруны гамҽлгҽ ашыручы органнар тарафыннан, шул
исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү максатларында
карарлар кабул итүне дҽ кертеп, персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле
башка гамҽллҽрне башкаруга ризалыгымны бирҽм

11 Шулай ук раслыйм:
ҽлеге гаризада күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр гариза бирү датасына дҿрес;
Тҽкъдим ителгҽн хокук билгели торган документ(лар) һҽм башка документлар һҽм
алардагы белешмҽлҽр Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килҽ.
12 Имза
_________________
(имза)

Дата
_______________________
(инициаллар, фамилия)

"__" ___________ ____ ел

13 Гариза кабул иткҽн белгечнең имзасы һҽм аңа кушып бирелгҽн документлар:
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-------------------------------<1> Юл һҽр берлҽштерелгҽн җир участогы ҿчен кабатлана.
<2> Юл һҽр бүленгҽн җир участогы ҿчен кабатлана.
<3> Юл һҽр бүленгҽн урын (бүлмҽ) ҿчен кабатлана.
<4> Юл һҽрбер берлҽштерелгҽн урын (бүлмҽ) ҿчен кабатлана.
Искҽрмҽ.
Адресация объектына адресны бирү яки аның адресын юкка чыгару турында гариза (алга
таба - гариза) A4 форматындагы стандарт кҽгазь битлҽрендҽ рҽсмилҽштерелҽ. Һҽр биттҽ аның
тҽртип номеры күрсҽтелҽ. Битлҽр нумерациясе тҽртип буенча барлык документ кысаларында
гарҽп саннары белҽн башкарыла. Һҽр биттҽ шулай ук гаризадагы битлҽрнең гомуми саны
күрсҽтелҽ.
Ҽгҽр гариза мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ кҽгазь чыганакта
тутырылса, сайлап алынган белешмҽлҽр каршына махсус бирелгҽн графада "V" тамгасы куела.
(

V

).

Гаризаны мҿрҽҗҽгать итүче кҽгазь чыганакта рҽсмилҽштергҽндҽ яисҽ аның үтенече
буенча җирле үзидарҽ органы белгече, Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт хакимияте органы
- федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр яисҽ федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр эчендҽге муниципаль берҽмлек
җирле үзидарҽ органы тарафыннан адреслар адреслау объектларына бирү ҿчен Россия
Федерациясенең күрсҽтелгҽн субъекты законы белҽн вҽкалҽт бирелгҽн очракта, компьютер
техникасыннан файдаланып, конкрет гаризага мҿнҽсҽбҽте булган юллар (реквизит
элементлары) тутырылырга мҿмкин. Бу очракта тутырылмаган юллар гариза формасыннан
тҿшереп калдырыла.
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2 нче кушымта

Карар
_________ 20 ел

№

__________

Кҥчемсез милек объектына адрес бирҥ турында
Россия Федерациясе Җир кодексының 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ
номерлы, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 2004 елның 29
декабрендҽге 190-ФЗ номерлы Федераль законнары, Татарстан Республикасы
_____________ муниципаль районы «_____________ авыл җирлеге» муниципаль
берҽмлеге Уставы нигезендҽ, ____________ авыл җирлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРҼ:
1. Күчемсез милек объектына адрес бирергә (Хокук иясенең Ф. И. О.);
мҿрҽҗҽгать итүченең тҿзелеш урнашкан җир кишҽрлегенҽ хокукын билгели
торган документ): 422259 Татарстан Республикасы, _________ муниципаль
районы, __________ (авыл җирлеге) _____________ ур., _____ йорт.
Җитҽкче:
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3 нче кушымта
Адресация объектына адрес бирҥдән баш тарту яки
аның адресын юкка чыгару турында карар
ФОРМАСЫ

(Ф. И. О., гариза бирүченең (вҽкиленең)
адресы)
(адресация объектына адресны бирү яки аның
адресын юкка чыгару турында гаризаның
теркҽү номеры)
Адресация объектына адрес бирҥдән баш тарту яки аның адресын юкка чыгару турында
карар
№

(Россия Федерациясе субъекты законы белҽн вҽкалҽтле федераль ҽһҽмияттҽге җирле үзидарҽ
органы, Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт хакимияте органы - федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр
дҽүлҽт хакимияте органы яисҽ федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр эчендҽге муниципаль берҽмлекнең
җирле үзидарҽ органы исеме)
хҽбҽр итҽ,
,
(Мҿрҽҗҽгать итүченең ф. и. о. юнҽлеш килешендҽ, шҽхесне раслаучы
документның исеме,
номеры һҽм датасы, почта адресы – физик зат ҿчен; тулы исеме, ИНН, КПП (Россия юридик
заты ҿчен),
__________________________________________________________________________________ ,
ил, теркҽлү датасы һҽм номеры (чит ил юридик зат ҿчен), почта адресы – юридик зат ҿчен)
адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару кагыйдҽлҽре нигезендҽ, Россия Федерациясе
Хҿкүмҽтенең 2014 елның 19 ноябрендҽге 1221 номерлы карары белҽн расланган түбҽндҽге
адрес объектына адрес бирү (юк итү)
(кирҽген сызарга)
(адресация объектының тҿре һҽм атамасы
адресация объектының урнашу урыны, мҿрҽҗҽгать итүче объектка адресны бирү турында
мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта,
адрес объекта адрес объекты адресы)
сҽбҽпле
.
(баш тарту нигезе)
кире кагылды:
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Россия Федерациясе субъекты законы белҽн вҽкалҽтле федераль ҽһҽмияттҽге җирле
үзидарҽ органы, Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт хакимияте органы - федераль
ҽһҽмияттҽге шҽһҽр дҽүлҽт хакимияте органы яисҽ федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр эчендҽге
муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ органының вҽкалҽтле заты
(Ф.И.О. вазыйфасы)

(имза)
М.У.
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4 нче кушымта
Татарстан Республикасы Мҿслим
муниципаль районының
_________________ авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
____________________________
(кемнҽн)
Техник хаталарны төзәтҥ турында
Гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:____________________________________________________________________
___________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр: _______________________________________________
______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм. Прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны түбҽндҽге ысул белҽн җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрү юлы белҽн: _______;
кҽгазьдҽге расланган күчермҽ рҽвешендҽ түбҽндҽге адрес буенча почта аша җибҽрү юлы
белҽн
:___________________________________________________
________________________________________________________________.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителүне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн автоматлаштырылган
тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (яңарту,
үзгҽртү), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), шҽхси мҽгълүматларны күрсҽтмҽү, ябу, шҽхси
мҽгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны
эшкҽртү ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) үземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан
вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затның шҽхесенҽ кагылышлы гаризага
кертелгҽн, шулай ук мин түбҽндҽ керткҽн мҽгълүматларның дҿреслеген раслыйм. Гаризага
беркетелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы
мҽгълүматлар дҿрес.
Миңа күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфатын бҽялҽү буенча телефон аша
сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.О.)
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Кушымта

(белешмҽ)
Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ өчен җаваплы һәм аның ҥтәлешен контрольдә
тотуны гамәлгә ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары
Мөслим муниципаль районы Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазыйфа

Телефон

Электрон адрес

Башкарма комитет җитҽкчесе
Башкарма комитет эшлҽре
идарҽчесе
Бүлек начальник
Бүлек белгече

8 8 5556 3-70-37
8 8 5556 3-70-37

Pshug.Mus@tatar.ru

Pshug.Mus@tatar.ru

8 8 5556 3-70-37
8 8 5556 3-70-37

Pshug.Mus@tatar.ru
Pshug.Mus@tatar.ru

Мөслим муниципаль районы Шуган авыл җирлеге Советы
Вазыйфа
Башлык

Телефон

Электрон адрес

8 8 5556 3-70-37

Pshug.Mus@tatar.ru

