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Татарстан Республикасы 

Минзҽлҽ муниципаль районының 

Ҽтрҽкле авыл башкарма  

комитеты карарына 

1 нче кушымта 

дата 04 февраль 2020 ел. № 3 

 

Адреслар бирҥ, ҥзгәртҥ һәм гамәлдән чыгару буенча 

муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

административ регламенты  

 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең гамҽлдҽге административ регламенты 

(алга таба – Регламент) адреслар бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү (алга таба – муниципаль хезмҽт) стандартын һҽм 

тҽртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба – 

гариза бирүче). 

Адресация объектына адрес бирү яисҽ адресны гамҽлдҽн чыгару турында 

гариза (алга таба – гариза) адресация объекты хуҗасы яисҽ адресация объектына 

ҽйбергҽ хокукларның берсенҽ ия булган зат тарафыннан үз инициативасы буенча 

бирелҽ: 

а) хуҗалык алып бару хокукы; 

б) оператив идарҽ итү хокукы; 

в) гомерлек мираска ия булу хокукы; 

г) даими (сроксыз) файдалану хокукы.  

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районының Ҽтрҽкле авыл җирлеге авыл башкарма комитеты (алга таба – АҖ 

Башкарма комитеты) тарафыннан күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче – АҖ Башкарма комитеты. 

1.3.1. АҖ Башкарма комитетының урнашкан урыны: ТР, Минзҽлҽ районы,                     

Ҽтрҽкле, Лесная ур., 1 нче йорт. 

Эш графигы:  

дүшҽмбе – җомга: 8-00 - 16-00 сҽг.; 

шимбҽ: 8-00 - 11-00 сҽг.;  

тҿшке аш: 11.00 - 13.00 сҽг.; 

якшҽмбе: ял кҿне. 

Белешмҽлҽр ҿчен телефон 8(85555) 26322. 

Керү шҽхесне раслаучы документлар буенча.  

1.3.2. Муниципаль районның рҽсми сайты адресы “Интернет” мҽгълүмати-

телекоммуникацияле челтҽрендҽ (алга таба – “Интернет” челтҽре): 

http://menzelinsk.tatarstan.ru/). 
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1.3.3. Муниципаль хезмҽт турында мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ алынырга 

мҿмкин:  

1) Гариза бирүчелҽр белҽн эш ҿчен Башкарма комитет биналарында 

урнаштырылган муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат 

сыйдырган мҽгълүмати стендлар аша.  

Мҽгълүмати стендларда урнаштырылган мҽгълүмат үз эченҽ гамҽлдҽге 

Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында 

(подпунктларында) булган муниципаль хезмҽт турындагы мҽгълүматларны үзенҽ 

сыйдыра;  

2) муниципаль районның (http://menzelinsk.tatarstan.ru/) рҽсми сайтында 

«Интернет» челтҽре аша;  

3) Татарстан Республикасының Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

Порталында (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм дҽүлҽт 

порталында (http:// www.gosuslugi.ru/); 

5) АҖ Башкарма комитетында: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – шҽхсҽн яисҽ телефон аша;  

язмача мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ (шул исҽптҽн электрон документ формасында) – 

почта аша кҽгазь күчермҽдҽ, электрон почта буенча электрон формада.  

1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр 

белҽн эш ҿчен Башкарма комитет бүлмҽлҽрендҽге мҽгълүмати стендларда 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясенең 25.10.2011 елдагы №136-ФЗ Җир кодексы белҽн (алга 

таба – РФ ҖК) (РФ Законнар җыелмасы, 29.10.2001, №44, 4147 маддҽ); 

Россия Федерациясенең 29.12.2004 елдагы №190-ФЗ Шҽһҽр тҿзелеше кодексы 

белҽн (алга таба – РФ Ш.т.К) (РФ Законнар җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 

маддҽ); 

28.12.2013 елдагы “Федераль мҽгълүмати адреслы система турында һҽм 

“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары 

турында”гы Федераль законга үзгҽрешлҽр кертү турында”гы №443-ФЗ (алга таба - 

28.12.2013 №443-ФЗ Федераль закон) (РФ законнар җыелмасы 30.12.2013, №52 (I 

ҿлеш), 7008 маддҽ); 

06.10.2003 елдагы “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның 

гомуми принциплары турында”гы № 131-ФЗ (РФ Законнар җыелмасы, 06.10.2003, 

№ 40, маддҽ 3822); 

http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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27.07.2010 елдагы “Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне 

оештыру турында”гы №210-ФЗ Федераль законы (алга таба – Федераль закон № 

210-ФЗ); (РФ Законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 маддҽ)  

Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 19.11.2014 елдагы №1221 карары белҽн 

расланган адреслар бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару Кагыйдҽлҽре белҽн (алга 

таба – Кагыйдҽлҽр) (Хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014); 

Россия Федерациясе Финанслар министрлыгының 05.11.2015 елдагы №171н 

боерыгы белҽн расланган адресның реквизиты сыйфатында файдаланыла торган 

планировкалау структурасы элементлары, урам-юл челтҽре элементлары, адресация 

объектлары элементлары, биналар (корылмалар) типлары исемлеге (алга таба – 

исемлек)  

(Хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 

15.12.2015);  

Татарстан Республикасының 28.07.2004 елдагы “Татарстан Республикасында 

җирле үзидарҽ турында”гы №45-ЗРТ (алга таба - №45-ЗРТ ТР Законы) (Республика 

Татарстан, №155-156, 03.08.2004); 

2016 елның 10 мартындагы Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл 

җирлеге Советының №1 Карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы 

Минзҽлҽ муниципаль районының “Ҽтрҽкле авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге 

Уставы белҽн (алга таба – Устав); 

1.5. Гамҽлдҽге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

«ТР Электрон хҿкүмҽте» - Татарстан Республикасының электрон документ 

ҽйлҽнеше системасы, Интернет адресы: https://intra.tatar.ru. 

адрес – Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыру принциплары 

нигезендҽ структураланган һҽм үз эченҽ шул исҽптҽн планировкаланган структура 

элементы атамасын (кирҽк булганда), урам-юл челтҽре элементын, шулай ук 

идентификациялҽү мҿмкинлеге бирүче адресация объектының цифрлы һҽм (яисҽ) 

хҽрефле-цифрлы билгелҽнешен тасвирлау; 

дҽүлҽт адрес реестры – адреслар турында мҽгълүматларны сыйдырган дҽүлҽт 

мҽгълүмат ресурсы; 

адресация объекты – күчемсез милекнең бер яки берничҽ объекты, шул исҽптҽн, 

җир кишҽрлеклҽре, яисҽ Россия Федерациясе Хҿкүмҽте билгелҽгҽн бирү, үзгҽртү, 

адресларны юкка чыгару, адрес бирелгҽн башка объект; 

федераль мҽгълүмати адрес системасы – дҽүлҽт адрес реестрын формалаштыру, 

кертү һҽм файдалануны тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт мҽгълүмати системасы;  

"адрес булдыручы элементлар" – ил, Россия Федерациясе субъекты, 

муниципаль берҽмлек, торак пункт, урам-юл челтҽре элементы; планлаштырылган 

структура элементы һҽм адресация объектының идентификация элементы 

(элементлары);  

"адресация объектының идентификация элементлары” – җир кишҽрлеге 

номеры, биналарның (корылмаларның) һҽм тҿзелеп бетмҽгҽн объектларның 

типлары һҽм номерлары; 

https://intra.tatar.ru/


 6 

"дҽүлҽт адрес реестрында адресация объекты адресының уникаль номеры” – 

дҽүлҽт адрес реестрында адресация объекты адресы бирелҽ торган язма номеры; 

"планировка структурасы элементы" - зона (массив), район (шул исҽптҽн, торак 

район, микрорайон, квартал, сҽнҽгать районы), бакчачылык, яшелчҽчелек һҽм 

коммерциягҽ карамаган берлҽшмҽлҽр урнашкан территориялҽр;  

"урам-юл челтҽре элементы" - урам, проспект, тыкрык, яр буе, мҽйдан, бульвар, 

тупик, тҿшү урыны, шоссе, аллея һ.б.лар. 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен күпфункцияле үзҽкнең 

читтҽге эш урыны – Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 22.12.2002 елдагы “Дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче күпфункцияле үзҽклҽр эшчҽнлеген оештыру 

Кагыйдҽлҽрен раслау турында”гы №1376 карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче күпфункцияле үзҽклҽр эшчҽнлеген оештыру 

Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы муниципаль 

районының (шҽһҽр округы) шҽһҽр яисҽ авыл җирлегендҽ булдырылган дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү күпфункцияле үзҽгенең территориаль аерымланган 

структур подразделениесе; 

муниципаль районнарның авыл җирлеклҽрендҽ гариза бирүчелҽргҽ 

консультация бирү, документларны кабул итү һҽм тапшыру тҽрҽзҽсе;  

техник хата – муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн 

һҽм документларга, алар нигезендҽ мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы 

мҽгълүматларның (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) тҽңгҽл килмҽвенҽ китерүче хата 

(ялгыш басу, грамматик яисҽ арифметик хата яисҽ шуңа охшаган хата). 

Гамҽлдҽге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза буларак кабул ителҽ (27.07.2010 №210-

ФЗ). Гариза стандарт бланкта тутырыла. 

Гамҽлдҽге Регламентның гамҽлдҽ булуы түбҽндҽгелҽргҽ кагыла: 

 - вак ваклап сату челтҽре объектлары (сҽүдҽ һҽм хезмҽтлҽр ҿлкҽсендҽ капиталь 

булмаган стационар һҽм стационар булмаган объектлар);  

- автомобиль трранспортын кую урыны (күп яруслы кую урыннарыннан тыш); 

- металлдан эшлҽнгҽн һҽм аерым торучы капиталь гаражлар (гараж-тҿзелеш 

кооперативларыннан тыш); 

- югарыда күрсҽтелгҽн булган һҽм урнаштырыла торган объектлар ҿчен бирелҽ 

торган җир кишҽрлеклҽре. 
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2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр аталышы  
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәтне яисә таләпне 

билгеләүче норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмҽт аталышы Адреслар бирү, үзгҽртү һҽм юк итү  РФ ГрК; 

РФ ҖК 

2.2. Турындан-туры муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүче җирле үзидарҽнең 

башкарма-идарҽ итү органы 

аталышы 

Татарстан Республикасының Минзҽлҽ муниципаль 

районы Ҽтрҽкле авыл башкарма комитеты 

Устав 

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсенең тавирламасы 

 

1. Адресация объектына адресны бирү, үзгҽртү яисҽ 

адресын юкка чыгару турында карар (күрсҽтмҽ) (кушымта 

№1). 

2. Адресация объектына адресны бирүне кире кагу яисҽ 

адресын юкка чыгару турында карар (кушымта №3)  

Кагыйдҽлҽр 39 П. 

2.4.  Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

срогы, шул исҽптҽн, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, ҽгҽр 

туктатып тору мҿмкинлеге Россия 

Федерациясе законнары белҽн 

каралган очракта, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүне туктату срогы  

Гариза биргҽн кҿнне кертеп, 16 кҿн эчендҽ.  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын туктатып тору 

каралмаган 

Кагыйдҽлҽрнең 37 Пункты 

2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен законлы һҽм башка норматив 

хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның, шулай ук гариза 

1) Гариза (кушымта №1); 

2) Шҽхесне раслаучы документлар; 

3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (гариза 

бирүче исеменнҽн вҽкил эш иткҽн очракта)  

Пункт 34 Правил 
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бирүче күрсҽтергҽ тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган 

хезмҽтлҽрнең тулы исемлеге, гариза 

тапшыручының аларны алу 

ысуллары , шул исҽптҽн, электрон 

формада, аларны күрсҽтү тҽртибе  

4) Адресация объектына хокук билгелҽүче һҽм (яисҽ) 

хокукны раслаучы документлар (ҽгҽр аңа (аларга) хокук 

Күчемсез милекнең бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽ 

булса);  

5) Бер һҽм аннан артык адресация объекты үзгҽртеп кору 

нҽтиҗҽсе булган күчемсез милек объектларының кадастр 

паспортлары (бер һҽм аннан артык яңа адресация 

объектлары булдырып күчемсез милек объектларын 

үзгҽрткҽн очракта);  

6) Адресация объекты тҿзелешенҽ рҿхсҽт һҽм (яисҽ) 

адресация объектын эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт (тҿзелҽ 

торган адресация объектларына адрес биргҽндҽ);  

7) Кадастр планында адресация объектының яисҽ тиешле 

территориянең кадастр картасының урнашу схемасы (җир 

кишҽрлегенҽ адрес биргҽн очракта); 

8) Адресация объектының кадастр паспорты (кадастр 

учетына куелган адресация объектына адрес бирелгҽн 

очракта);  

9) Бер һҽм аннан артыграк яңа адресация объектларын 

булдыруга китерүче бинаны кабаттан корганда һҽм (яисҽ) 

кабаттан планлаштырганда кабул итү комиссиясе акты (бер 

һҽм аннан артыграк яңа адресация объектларын булдырып 

күчемсез милек объектларын (биналарны) кабаттан корган 

очракта); 

Гариза бирүчелҽр (гариза бирүченең вҽкиллҽре) гариза 

биргҽндҽ югарыда күрсҽтелгҽн документларны аңа 

беркетергҽ хокуклы, ҽгҽр дҽ андый документлар дҽүлҽт 

хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы яисҽ дҽүлҽт 

органнары ведомствосында яисҽ оешманың җирле үзидарҽ 
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органнары карамагында булмаса) 

Кагыйдҽлҽрнең 34 пунктында күрсҽтелгҽн, электрон 

документлар формасында вҽкалҽтле органга тапшырыла 

торган документлар кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон 

имзаны кулланып гариза бирүче (гариза бирүченең вҽкиле) 

тарафыннан раслана.  

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза 

бирүче җирле үзидарҽ Башкарма комитетына шҽхсҽн 

мҿрҽҗҽгать итеп ала ала. Бланкның электрон формасы 

җирлек бүлегендҽ, рҽсми сайтта урнаштырыла.  

Гариза һҽм беркетелгҽн документлар түбҽндҽге 

ысулларның берсе белҽн кҽгазь күчергечлҽрдҽ гариза бирүче 

тарафыннан тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (ышаныч язуы нигезендҽ гариза бирүче 

исеменнҽн эш итүче зат тарафыннан;  

почта аша салынган ҽйбернең тасвирламасы һҽм 

тапшыру турында хҽбҽр язуы белҽн.  

Гариза һҽм документлар шулай ук гариза тапшыручы 

тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 

белҽн имзаланган, һҽркем керҽ алырлык мҽгълүмати-

телекоммуникацияле челтҽр, шул исҽптҽн, “Интернет” 

мҽгълүмати-телекоммуникацияле челтҽре, Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы аша тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин. 

2.6. Җирле үзидарҽ органнарында 

һҽм башка оешмаларда, дҽүлҽт 

органнары карамагында булган һҽм 

гариза бирүче тапшырырга хокуклы 

Ведомствоара аралашу кысаларында алына: 

1) Күчемсез милекнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ 

(күчемсез милеккҽ теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем керҽ 

алырлык мҽгълүматларны сыйдырган);  
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муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен 

норматив хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле булган документларның 

тулы исемлеге, шулай ук гариза 

бирүченең аларны алу ысуллары, 

шул исҽптҽн, электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар карамакта булган 

дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ 

органы яисҽ оешма.  

 

2)  Күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар һҽм һҽм 

тҿп характеристикалар турында Күчемсез милеккҽ бердҽм 

дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ;  

3)  Торак бинаны торак булмаган бинага яисҽ торак 

булмаган бинаны торак булган бинага күчерү турында җирле 

үзидарҽ органы карары (торак бинаны торак булмаган 

бинага яисҽ торак булмаган бинаны торак булган бинага 

күчерү нҽтиҗҽсендҽ андый адресны бинага бирү, үзгҽртү 

һҽм юкка чыгарган очракта); 

4) Тҿп характеристикалар һҽм учеттан тҿшерелгҽн 

күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында 

Күчемсез милекнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ 

(Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктында “а” подпунктында 

күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация объекты адресы юк 

ителгҽн очракта); 

5) Адресация объекты буенча соратылган мҽгълүматлар 

Күчемсез милекнең бердҽм дҽүлҽт реестрында булмавы 

турында хҽбҽр язуы (Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктында “б” 

подпунктында күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация 

объекты адресы юк ителгҽн очракта). 

 

Гариза бирүче тапшырырга хокуклы документларны алу 

ысулы һҽм тапшыру тҽртибе гамҽлдҽге Регламентның 2.5 

пункты белҽн билгелҽнҽ.  

Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган югарыда санап кителгҽн 



 11 

документларны гариза тапшыручыдан талҽп итү тыела.  

Гариза тапшыручының югарыда күрсҽтелгҽн 

мҽгълүматларны сыйдырган документларны тапшырмавы 

гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартуга нигез була 

алмый.  

 

2.7. . Хезмҽт күрсҽтү һҽм 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган 

тарафыннан башкарыла торган 

норматив хокукый актларда 

каралган очракларда килешү талҽп 

иткҽн дҽүлҽт хакимияте органнары 

(җирле үзидарҽ органнары) һҽм 

аларның структур 

подразделениелҽре исемлеге. 

 

Килешү талҽп ителми.  

2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итүне кире кагу ҿчен 

нигезлҽмҽлҽрнең тулы исемлеге  

1) Тиешле булмаган зат тарафыннан документлар 

тапшыру; 

2) Тапшырылган документларның гамҽлдҽге 

Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документлар 

исемлегенҽ тҽңгҽл килмҽве; 

3) Гаризада һҽм аңа беркетелгҽн документларда 

килешенмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр, эчтҽлеген бер тҿрле аңларга 
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комачау итүче җитди бозулар бар; 

4) Документларны тиеш булмаган органга тапшыру  

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне 

кире кагуга яисҽ туктатып торуга 

нигезлҽмҽлҽрнең тулы исемлеге  

 

Хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр 

каралмаган.  

Кире кагу ҿчен нигезлҽр: 

а) адресация объектына адрес бирү турында гариза 

белҽн гамҽлдҽге Кагыйдҽлҽрнең 27 һҽм 29 пунктларында 

күрсҽтелгҽн зат мҿрҽҗҽгать иткҽн;  

б) ведомствоара запроска җавап адресация объектына 

адрес бирү яисҽ адресны юкка чыгару ҿчен кирҽкле 

мҽгълүмат һҽм (яисҽ) документның булмавы турында 

дҽлилли, һҽм тиешле документ гариза бирүченең (гариза 

бирүченең вҽкиле) үз инициативасы белҽн тапшырылмаган; 

в) адресация объектына адрес бирү яисҽ адресны юкка 

чыгару бурычы гариза бирүчегҽ (гариза бирүченең вҽкиленҽ) 

Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртипне 

бозып бирелгҽн документлар; 

г) адресация объектына адрес бирү яисҽ аның адресын 

юкка чыгару ҿчен Кагыйдҽлҽрнең 5,8 – 11 һҽм 14 

пунктларында күрсҽтелгҽн очраклар һҽм шартлар булмаган. 

 

2.10. Дҽүлҽт пошлинасын алу 

тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽмҽлҽр 

яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн 

ҿчен алына торган башка түлҽү  

Муниципаль хезмҽт түлҽүсез күрсҽтелҽ.  

2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен  кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган 

хезмҽтлҽр күрсҽткҽн ҿчен, андый 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.   
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түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы 

турында мҽгълүматны кертеп, түлҽү 

алу тҽртибе, күлҽме һҽм 

нигезлҽмҽлҽр.  

2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турында запрос биргҽндҽ һҽм андый 

хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен 

алганда чиратта кҿтүнең максималь 

срогы  

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза 

тапшыру вакыты – 15 минуттан артмый.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта 

максималь көтү срогы 15 минуттан артырга тиеш түгел.  

 

2.13. Гариза бирүченең муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү турында запрос 

теркҽү срогы, шул исҽптҽн, 

электрон формада  

Гариза кергәннән соң бер көн дәвамында.  

Электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ ял 

(бҽйрҽм) кҿне артыннан килүче эш кҿнендҽ теркҽлҽ. 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ 

торган биналарга, гариза 

тапшыручыларны кабул итү һҽм 

кҿтү урынына, шул исҽптҽн, 

инвалидларны социаль яклау 

турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ күрсҽтелгҽн 

объектларның инвалидлар ҿчен 

керү мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ, 

ҽлеге хезмҽтлҽрне күрсҽтү тҽртибе 

турында визуаль, текстлы һҽм 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм 

янгын сүндерү системасы, документлар тутыру ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн җиһазланган 

биналарда башкарыла.  

Инвалидларга муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына 

каршылыкларсыз узу (бинага җайлы керү-чыгу һҽм бинада 

уңайлы хҽрҽкҽт итү) тҽэмин ителҽ. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиале 

мҽгълүмат гариза тапшыручылар ҿчен уңайлы урында, шул 

исҽптҽн, инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ 

алып урнаштырыла.  

 

Правила 
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мультимедиале мҽгълүматы 

урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерү гҽ 

талҽплҽр 

 

2.15. Муниципаль хезмҽтне һҽркем 

алырлык булуы һҽм сыйфаты 

күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн, 

муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ 

гариза тапшыручының вазыйфаи 

затлар белҽн үзара бҽйлҽнеш саны 

һҽм аларның озынлыгы, 

муниципаль хезмҽтне дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче 

күпфункцияле үзҽгендҽ алу 

мҿмкинлеге, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү барышы турында 

мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул 

исҽптҽн, мҽгълүмати-

коммуникацияле технологиялҽр 

кулланып алу күрсҽткечлҽре. 

  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең уңайлылыгы 

күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:  

бинаның җҽмҽгать транспортына якын зонада урнашуы; 

белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн 

документлар кабул итү башкарыла торган биналарның 

җитҽрлек булуы;  

муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында мҽгълүмати стендларда, “Интернет” 

челтҽренең мҽгълүмати ресурсларында, Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында тулы 

мҽгълүмат булу; 

башка затлар белҽн бергҽ хезмҽтлҽр алуга комачау итүче 

барьерларны кичүдҽ инвалидларга ярдҽм итү.  

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сыйфаты түбҽндҽгелҽрнең 

булмавы белҽн тасвирлана:  

гариза тапшыручыларның документларын кабул иткҽндҽ 

 



 15 

һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратлар;  

муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары бозылу;  

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (берни эшлҽмҽүлҽренҽ) карата 

шикаятьлҽр;  

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза тапшыручыларга карата 

игътибарсыз, дорфа мҿнҽсҽбҽтенҽ шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында запрос биргҽндҽ 

һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда гариза 

тапшыручының муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи зат 

белҽн бер тапкыр үзара аралашуы күздҽ тотыла. Үзара 

аралашу озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Муниципаль хезмәтне дәүләт һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүче күпфункцияле үзәкләрдә күрсәткәндә, үзәкнең 

читтәге эш урыннарында консультация бирү, 

документларны кабул итү һәм тапшыруны күпфункцияле 

үзәк белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат 

гариза бирүче тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, күпфункцияле үзҽктҽ 

алынырга мҿмкин. 
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2.16. Электрон рҽвештҽ 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 

үзенчҽлеклҽре  

Электрон рәвештә муниципаль хезмәт алу тәртибе 

турында консультацияне Интернет кабул итү яисә Татарстан 

Республикасының дәүләт һәм муниципаль хзмәтләр Порталы 

аша алырга мөмкин.  

Әгәр закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында гариза тапшыру электрон документ формасында 

каралган икән, ул чагында гариза Татарстан 

Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

Порталы (http://uslugi. tatar.ru/) яисҽ Дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) бердҽм порталы аша (http:// 

www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ. 

 

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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3. 3. Административ процедуралар составы, эзлеклелеге һәм башкару 

сроклары, аларны башкаруга таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару ҥзенчәлекләре, шулай ук 

кҥпфункцияле ҥзәкләрдә, дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥче 

кҥпфункцияле ҥзәкләрнең читтәге эш урыннарында административ 

процедураларны башкару ҥзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеген тасвирлау  

 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 

1) гариза тапшыручыга консультация бирү; 

2) гаризаны кабул итү һҽм теркҽү; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар җибҽрү һҽм аларны формалаштыру;  

4) мҽгълүматларның дҿреслеген тикшерү; 

5) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү; 

6) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен гариза тапшыручыга бирү.  

3.2. Гариза тапшыручыга консультация бирү 

3.2.1. Гариза тапшыручы муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында 

консультация алу ҿчен Палатага шҽхсҽн үзе, телефон аша һҽм (яисҽ) электрон 

почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.  

Бүлек белгече гариза тапшыручыга, шул исҽптҽн, тапшырыла торган 

документация составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен башка 

мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация бирҽ һҽм кирҽк булганда, гариза бланкын 

тутырганда ярдҽм итҽ. 

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза тапшыручы 

мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнне башкарыла.  

Процедуралар нҽтиҗҽлҽре: тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр.  

3.3. Гаризаны кабул итү һҽм теркҽү  
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3.3.1. Гариза бирүче шҽхсҽн үзе, ышанычлы зат яисҽ күпфункцияле үзҽк, 

үзҽкнең читтҽге эш урыны аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза 

бирҽ һҽм гамҽлдҽге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ Палатага документлар 

тапшыра. Документлар читтҽ урнашкан эш урыны аша бирелергҽ мҿмкин. Читтҽ 

урнашкан эш урыннары исемлеге 3 нче кушымтада бирелгҽн. 

Электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон 

почта буенча яисҽ Интернет кабул итү аша Палатага җибҽрелҽ. Электрон рҽвештҽ 

кергҽн гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2. Палатаның гаризаларны кабул итүче белгече түбҽндҽгелҽрне башкара: 

гариза бирүченең шҽхесен ачыклый;  

гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ (ышаныч язуы белҽн эш иткҽндҽ); 

гамҽлдҽге Регламентның 2.5 пунктында каралганча, документларны 

барлый; 

тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ тҽңгҽл килүен 

тикшерҽ (документ күчермҽлҽрен тиешенчҽ формалаштыру, документларда 

тҿзҽтмҽлҽр, ҿстҽмҽлҽр, сызылган сүзлҽр һҽм килешенмҽгҽн башка тҿзҽтмҽлҽрнең 

булмавы). 

 

Кимчелеклҽр булмаган очракта Палата белгече түбҽндҽгелҽрне башкара: 

гаризаны кабул итү һҽм махсус журналга теркҽү; 

гариза тапшыручыга муниципаль хезмҽт башкару датасын һҽм вакытын, 

бирелгҽн теркҽү номерын, документлар кабул итү датасын билгелҽп, 

тапшырылган документлар исемлеге күчермҽсен гариза тапшыручыга бирү; 

гаризаны Палата җитҽкчесенҽ тикшерүгҽ җибҽрү. 

Документлар кабул итүне кире кагу ҿчен нигезлҽмҽ булганда, бүлекнең 

документлар кабул итүне алып баручы белгече гариза тапшыручыга гаризаны 

теркҽү ҿчен каршылык булуы турында гариза тапшыручыга хҽбҽр итҽ һҽм 

документлар кабул итүне кире кагу ҿчен ачыкланган нигезлҽмҽлҽрнең эчтҽлеген 

язмача аңлатып, аңа документларны кире кайтара. 

Гамҽлдҽге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽгечҽ башкарыла:  
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гариза һҽм документлар 15 минут эчендҽ кабул ителҽ;  

гаризаны теркҽү гариза кергҽн кҿннҽн соң бер кҿн дҽвамында.  

Процедуралар нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ тикшерүгҽ 

җибҽрелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яисҽ гариза тапшыручыга кире 

кайтарылган документлар.  

3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны тикшерҽ, башкаручыны билгели һҽм 

гаризаны Бүлеккҽ җибҽрҽ. 

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн 

соң бер кҿн эчендҽ башкарыла.  

Процедура нҽтиҗҽсе: башкаручыга юнҽлтелгҽн гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрос формалаштыру һҽм җибҽрү  

3.4.1. Палата белгече ведомствоара электрон аралашу системасы аша 

электрон рҽвештҽ түбҽндҽгелҽрне тапшыру турында запрос җибҽрҽ:  

1) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан бирелгҽн очракта);  

2) Аерым затның үзендҽ булган (элек булган) күчемсез милек объектларына 

хокуклар турында Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ;  

3) Күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар һҽм тҿп 

характеристикалар турында Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ.  

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында гариза кергҽннҽн соң бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.  

Процедура нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн запрос.  

 

3.4.2. Мәгълүматлар белән тәэмин итеп торучы белгечләр ведомствоара 

электрон аралашу системасы аша кергән запрос нигезендә соратылган 

документларны (мәгълүматларны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле мәгълүмат һәм (яисә) документның булмавы турында рәсми хәбәр 

җибәрәләр (алга таба – кире кагу турында рәсми хәбәр). 
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Гамҽлдҽге подпункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар түбҽндҽге 

срокларда гамҽлгҽ ашырыла : 

Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар 

(мҽгълүматлар) буенча ҿч эш кҿненнҽн артык түгел;  

калган тҽэмин итүчелҽр буенча – документ һҽм мҽгълүмат тапшырылган 

оешмага яисҽ органга ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр 

федераль законнар, Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары 

нигезендҽ кабул ителгҽн һҽм Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары. 

Федераль законнар нигезендҽ ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽү һҽм җибҽрү 

билгелҽнмҽгҽн булса. 

Процедуралар нҽтиҗҽлҽре: Бүлеккҽ җибҽрелгҽн документлар 

(мҽгълүматлар) яисҽ кире кагу турында рҽсми хҽбҽр.  

 

3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү  

3.5.1. Кергән мәгълүматлар нигезендә Палата белгече:  

документларны рәсмиләштерү буенча проект яисә кире кагуның сәбәпләрен 

күрсәтеп документларны рәсмиләштерүне кире кагу турында хат проектын 

әзерли; 

күрсәтмәне (документларны рәсмиләштерү турында карар кабул ителгән 

очракта) яисә документларны рәсмиләштерүне кире кагу турында хат проектын 

рәсмиләштерә (документларны кабул итүне кире кагу турында карар кабул 

ителгән очракта); 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килешү процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра;  

рәсмиләштерелгән күрсәтмә кушымтасы белән күрсәтмә проектын яисә 

документларны рәсмиләштерүне кире кагу турында хат проектын Башкарма 

комитет җитәкчесенә (аңа вәкаләтле затка) имзаларга җибәрә. 

Гамәлдәге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гарызнамәләргә 

җаваплар кергән көнне гамәлгә ашырыла.  

Процедуралар нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесенә (аңа вәкаләтле 

затка) җибәрелгән проектлар.  



 21 

3.5.2. Башкарма комитет җитәкчесе (аңа вәкаләтле зат) күрсәтмә проектын 

раслый, күрсәтмәне имзалый һәм аны Башкарма комитет имзасы белән раслый 

яисә документларны рәсмиләштерүне кире кагу турында боерыкны раслый һәм 

документларны кабул итүне кире кагу турында хатны имзалый. Имзаланган 

документлар Бүлек белгеченә ________ тапшырыла.  

Гамәлдәге пункт белән билгеләнә торган процедура проектлар раслауга 

кергән көнне гамәлгә ашырыла.  

Процедура нәтиҗәсе: расланган күрсәтмә проекты һәм имзаланган күрсәтмә 

яисә документларны рәсмиләштерүне кире кагу турында расланган һәм 

имзаланган хат.  

3.5.3. Бүлек белгече _______: 

Күрсәтмәне яисә кире кагу турында хатны терки. 

гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып, гариза бирүчегә (аның 

вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итә, 

рәсмиләштерелгән күрсәтмәне яисә документларны рәсмиләштерүне кире кагу 

турындагы хатны бирү вакытын һәм датасын хәбәр итә. 

Гамәлдәге пунктта билгеләнгән процедуралар Башкарма комитет җитәкчесе 

документларны имзалаган көнне гамәлгә ашырыла.  

Процедуралар нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (аның вәкиленә) муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итү.  

3.6. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен тапшыру. 

3.6.1. Бүлек белгече ________: 

Күрсҽтмҽ нигезендҽ торак бүлмҽне гариза бирүче хосусыйлыгына тапшыру 

килешүен ҽзерли (алга таба – килешү).  

Килешүлҽрне теркҽү журналында килешүне терки. 

Гариза бирүчегҽ Башкарма комитет җитҽкчесе имзалаган килешүне 

тапшыра.  

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүчегҽ 

карар тапшырылган мизгелдҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедуралар нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган килешү. 

3.7. Күпфункцияле үзҽк аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү  
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3.7.1.  Гариза тапшыручы муниципаль хезмҽт алу ҿчен күпфункцияле 

үзҽккҽ, үзҽкнең читтҽ урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.7.2. Күпфункцияле үзҽк аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү күпфункцияле 

үзҽкнең билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган эш регламенты нигезендҽ башкарыла. 

3.7.3. Күпфункцияле үзҽктҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар 

кергҽндҽ, процедуралар гамҽлдҽге Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ 

башкарыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе күпфункцияле үзҽккҽ җибҽрелҽ. 

 

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтү.  

3.8.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата 

табылган очракта, гариза тапшыручы Бүлеккҽ түбҽндҽгелҽрне тапшыра: 

техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (кушымта №4); 

техник хатаны үз эченҽ алган, гариза тапшыручыга муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсе буларак тапшырылган документ; 

техник хата булу турында раслаучы юридик кҿчкҽ ия булган 

документлар. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта күрсҽтелгҽн 

мҽгълүматлардагы техник хатаны тҿзҽтү турында гариза гариза тапшыручы 

(аның вҽкалҽтле вҽкиле) тарафыннан шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн, 

электрон почтадан файдаланып), яисҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

бердҽм порталы яисҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче 

күпфункцияле үзҽк аша бирелҽ. 

3.8.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтү 

турында гариза кабул итҽ, беркетелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм 

аларны Бүлеккҽ тапшыра. 

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽн 

вакыттан соң бер кҿн эчендҽ башкарыла.  

Процедура нҽтиҗҽсе: Бүлек белгеченҽ тикшерүгҽ җибҽрелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Бүлек белгече документларны тикшереп чыга һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатыннан, гамҽлдҽге Регламентның 3.6 

пунктында каралган процедураларны башкара, техник хата булган 

документның тҿп нҿсхҽсен гариза бирүчедҽн шҽхсҽн имза куйдырып, 

тҿзҽтелгҽн документны гариза бирүчегҽ тапшыра яисҽ техник хата булган 

документның тҿп нҿсхҽсен Бүлеккҽ тапшырган очракта, документны алу 

мҿмкинлеге турында хатны почта аша (электрон почта аша) гариза бирүче 
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адресына җибҽрҽ. 

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата 

табылганнан соң яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган 

заттан гариза алу белҽн ҿч кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедура нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ тәртибе һәм контроль формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгына һҽм сыйфатына контроль 

гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозуны ачыклауны һҽм бетерүне, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешенҽ тикшерү уздыруны, җирле үзидарҽ 

органының вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (берни эшлҽмҽүлҽренҽ) карата 

карарлар ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

Административ процедураларны башкаруның үтҽлешен контрольдҽ тоту 

формалары түбҽндҽгелҽр: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документларның проектларын 

тикшерү һҽм килешү. Проектларны визалау тикшерү нҽтиҗҽсе булып 

тора; 

2) эш башкаруны алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешенҽ контроль 

тикшерүне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уздыру.  

Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яисҽ 

бер еллык эш планы нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга 

мҿмкин. Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү белҽн бҽйле 

(комплекслы тикшерүлҽр) яисҽ гариза бирүченең конкрет мҿрҽҗҽгате 

буенча барлык мҽсьҽлҽлҽр каралырга мҿмкин. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр башкарылуын контрольдҽ тоту 

һҽм Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карар кабул итү максатларында муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар белҽн 

билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелегенең үтҽлешенҽ агымдагы контроль 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы Башкарма 

комитет җитҽкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, шулай ук 

инфраструктура үсеше бүлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 
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4.3. Агымдагы контрольне башкаручы вазыйфаи затларның исемлеге җирле 

үзидарҽ органының структур подразделениелҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм 

вазыйфаи регламентлар нигезендҽ билгелҽнҽ. 

Уздырылган тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең 

хокуклары бозылу ачыкланган очракта, җаваплы затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартылалар.  

4.4. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе гариза бирүчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен үз вакытында башкармаган ҿчен җаваплылык тота.  

Җирле үзидарҽ органының структур подразделениесе җитҽкчесе (җитҽкче 

урынбасары) гамҽлдҽге Регламентның 3 нче бүлегендҽ күрсҽтелгҽн 

административ гамҽллҽрне үз вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен 

җаваплылык тота. 

Вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү барышында кабул ителгҽн (башкарылган) гамҽллҽр (берни эшлҽмҽү) һҽм 

карарлар ҿчен Законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплылык тоталар. 

4.5. Гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽр) судка кадҽр тикшерү мҿмкинлеге һҽм муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм дҿрес мҽгълүмат алу, 

муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ эшчҽнлекнең ачыклыгы аша башкарыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органнарның гамәлләренә (берни 

эшләмәҥләрен) һәм карарларына, шулай ук аларның вазыйфаи затларына, 

муниципаль хезмәткәрләренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирҥ 

тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽренҽ (берни эшлҽмҽүлҽренҽ) карата 

Башкарма комитетка яисҽ муниципаль берҽмлек Советына судка кадҽр шикаять 

белдерергҽ хокуклы. 

Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ мҿмкин:  

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза бирүченең запросын теркҽү 

срогын бозган ҿчен;  

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу;  
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3) гариза бирүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Минзҽлҽ муниципаль районының 

норматив-хокукый актларында каралмаган документларны яисҽ мҽгълүматны 

тапшыру яисҽ гамҽлҽгҽ ашыруны талҽп итү;  

4) гариза бирүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Минзҽлҽ муниципаль районының 

норматив-хокукый актлары нигезендҽ тапшыру каралган документларны кабул 

итүдҽн баш тарту; 

5) кире кагуга нигезлҽмҽлҽр федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең 

башка норматив-хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка 

норматив-хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар нигезендҽ каралмаган 

булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту; 

6) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гариза бирүчедҽн Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Минзҽлҽ муниципаль районының 

норматив-хокукый актларында каралмаган түлҽү талҽп итү; 

7) Башкарма комитетның, башкарма комитетның вазыйфаи затының 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн 

хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тартуы яисҽ андый тҿзҽтмҽлҽрне кертү срогын бозуы; 

8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү срогын 

яисҽ тҽртибен бозу; 

9) туктатып торуга нигезлҽмҽ федераль законнар һҽм Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм башка норматив-хокукый актлары, муниципаль-хокукый актлар 

нигезендҽ каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору; 

10) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, яисҽ №210-ФЗФедераль законның 7 

маддҽ 1 ҿлеш 4 пунктында күрсҽтелгҽн очраклардан тыш муниципаль хезмҽт 

күрсҽткҽндҽ, гариза бирүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле 

документлар кабул иткҽндҽ беренче тапкыр кире кагуда булмавы һҽм (яисҽ) тҿгҽл 

булмавы күрсҽтелмҽгҽн документлар һҽм мҽгълүмат талҽп итү. 

5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(берни эшлҽмҽүлҽренҽ), муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи 

затына, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның җитҽкчесенҽ, муниципаль 

хезмҽткҽргҽ шикаять кҽгазь күчермҽдҽ язмача формада яисҽ электрон рҽвештҽ 

бирелҽ. 
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Шикаять почта, күпфункцияле үзҽк, “Интернет” мҽгълүмати-

телекоммуникацияле челтҽрдҽн файдаланып, Минзҽлҽ муниципаль районының 

(http://www.menzelinsk.tatarstan.ru) рҽсми сайты, Татарстан Республикасының 

(http://uslugi.tatar.ru/) Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталы, 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) (http://www.gosuslugi.ru/) 

Бердҽм порталы аша, шулай ук гариза бирүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул 

ителергҽ мҿмкин. 

5.3.Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, яисҽ югарыда торган органга 

(булган очракта) кергҽн шикаять теркҽлгҽннҽн соң унбиш кҿн эчендҽ каралырга 

тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган гариза бирүчедҽн документлар кабул 

итүдҽн яисҽ җибҽрелгҽн ялгыш басуларны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тарткан 

яисҽ андый тҿзҽтмҽлҽрнең срогын бозуга шикаять бирелгҽн очракта – ул 

теркҽлгҽннҽ соң биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш. 

5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүмат булырга тиеш:  

1) карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (берни эшлҽмҽүлҽренҽ) шикаять 

белдерелгҽн хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи 

затының, яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең исеме; 

2) исеме, фамилиясе, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), гариза 

бирүче – физик затның тору урыны буенча мҽгълүматлар яисҽ атамасы, шулай ук 

контакт телефоны номеры (номерлары), электрон почта адресы (адреслары) 

(булган очракта) һҽм гариза бирүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле адрес; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органның вазыйфаи затының, яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять 

белдерелгҽн карарлары һҽм гамҽллҽре (берни эшлҽмҽүлҽре) турында 

мҽгълүматлар; 

4)  хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи 

затының, яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карарлары һҽм гамҽллҽре (берни 

эшлҽмҽүлҽре) белҽн гариза бирүченең килешмҽвенҽ дҽлиллҽр. 

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн шартларны раслаучы 

документларның күчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ 

беркетелҽ торган документларның исемлеге китерелҽ. 

ТР прокуратурасы фикеренчҽ, 27.07.2010 №210-ФЗ Федераль законы гариза 

бирүченең шикаятен имазалау турында талҽпне сыйдырмый. Имза булмаганда 

гариза бирүчене идентификациялҽү тҽртибе турында прокуратура нинди дҽ булса 

http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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аңлатма бирҽ алмый. «ЦЭСИ РТ» ДБУ РФ Икътисадый үсеш министрлыгыннан 

аңлатма соратты, ҽмма ҽлегҽ җавап килмҽде.  

Шуның ҿчен 5.6 пункты буенча карар (калдырырга яисҽ тҿшереп 

калдырырга) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган карамагына калдырыла.  

5.7. Шикаять карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул 

ителҽ:  

1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү 

нҽтиҗҽсендҽ тапшырылган документларда җибҽрелгҽн хаталар һҽм ялгыш 

язуларны тҿзҽтү, кабул ителгҽн карарларны юк итү, түлҽтү Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының 

норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган 

акчаларны гариза бирүчегҽ кире кайтару формасында; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүне кире кага.  

Гамҽлдҽге пунктта күрсҽтелгҽн карарны кабул иткҽн кҿннҽн соң килгҽн 

кҿннҽн соңармыйча, гариза тапшыручыга шикаятьне тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

турында язмача формада һҽм гариза бирүченең телҽге буенча электрон формада 

нигезлҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яисҽ тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу яисҽ җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта, 

вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне тикшерү вҽкалҽтлҽре булган эшлҽүче булган 

материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.  
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1 нче кушымта 

 

 

АДРЕСАЦИЯ ОБЪЕКТЫНА АДРЕС БИРҤ ЯИСӘ АНЫҢ АДРЕСЫН ЮК 

ИТҤ ТУРЫНДА ГАРИЗА ФОРМАСЫ 
 

 

 Бит N ___ Барлыгы 

битлҽр ___ 

 

1 Гариза 2 Гариза кабул ителгҽн 

Теркҽлү номеры _______________ 

Гариза битлҽре саны ___________ 

Беркетелҽ торган документлар саны 

____, 

шул исҽптҽн, тҿп нҿсхҽлҽр ___, 

күчермҽлҽр ____, тҿп нҿсхҽдҽ битлҽр 

саны ____, күчермҽлҽрдҽ ____ 

вазыйфаи затның Ф.Ис.Ат.ис. 

________________ 

вазыйфаи зат имзасы ____________ 

Адресация объектларына 

адреслар бирүгҽ Татарстан 

Республикасының Минзҽлҽ 

муниципаль районы Ҽтрҽкле 

авыл Башкарма комитетына 

 

дата "__" ____________ ____ ел. 

3.1 Адресация объектына карата сорыйм: 

Тҿре: 

 Җир кишҽрлеге  Корылма  Тҽмамланмаган 

тҿзелеш объекты  
    

 Бина  Бүлмҽ 

    

3.2 Адрес бирергҽ 

... бҽйле рҽвештҽ: 

 Дҽүлҽт һҽм муниципаль хосусыйлыкта булган җирлҽрдҽн җир 

кишҽрлеген (-лҽрен) булдыруга  

Булдырылган җир 

кишҽрлеклҽре саны 
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Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:   

 

 

Җир кишҽрлеген бүлү юлы белҽн җир кишҽрлеген (-лҽрен) булдыру белҽн  

Булдырылган җир 

кишҽрлеклҽре саны 

 

Бүлү гамҽлгҽ ашырыла торган 

җир кишҽрлегенең кадастр 

номеры  

Бүлү гамҽлгҽ ашырыла торган җир 

кишҽрлеге адресы  

  

 

 Җир кишҽрлеклҽрен берлҽштерү юлы белҽн җир кишҽрлеген 

булдырып 

Берлҽштерелгҽн җир 

кишҽрлеклҽре саны 

 

 

Берлҽштерелгҽн җир 

кишҽрлегенең кадастр номеры 

<1> 

Берлҽштерелгҽн җир кишҽрлегенең 

адресы <1> 

  

 

 

 Бит N ___ Барлык битлҽр 

___ 

 

  Җир кишҽрлегеннҽн бүлү юлы белҽн җир кишҽрлеген (-лҽрен) 

булдырып  

Булдырыла торган җир 

кишҽрлеклҽре саны (бүлү 

гамҽлгҽ ашырыла торган җир 

кишҽрлегеннҽн тыш)  

 

Бүлү гамҽлгҽ ашырыла торган 

җир кишҽрлегенең кадастр 

Бүлү гамҽлгҽ ашырыла торган җир 

кишҽрлеге адресы 
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номеры  

  

 

 Җир кишҽрлеклҽрен яңача бүлү юлы белҽн җир кишҽрлеген (-лҽрен) 

булдыру  

Булдырыла торган җир 

кишҽрлеклҽре 

Яңача бүленҽ торган җир кишҽрлеклҽре 

саны 

  

Яңача бүленҽ торган җир 

кишҽрлегенең кадастр номеры 

<2> 

Яңача бүленҽ торган җир кишҽрлеге 

адресы <2> 

  

 

 Бинаны, корылмаларны тҿзү, реконструкциялҽү белҽн  

Проект документациясе 

нигезендҽ тҿзелеш 

(реконструкциялҽү) объекты 

аталышы 

 

Тҿзелеш (реконструкциялҽү) 

гамҽлгҽ ашырыла торган 

җир кишҽрлегенең кадастр 

номеры 

Тҿзелеш (реконструкциялҽү) гамҽлгҽ 

ашырыла торган җир кишҽрлегенең 

адресы  

  

 

 Күрсҽтелгҽн адресация объектының дҽүлҽт кадастр учетын гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен кирҽкле документларны алдагы объектка карата ҽзерлҽү 

белҽн, ҽгҽр Россия Федерациясенең Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, Россия 

Федерациясе субъектларының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында 

законнары нигезендҽ аның тҿзелеше, реконструкциясе ҿчен тҿзелешкҽ 

рҿхсҽт бирү талҽп ителмҽсҽ 

Тҽмамланмаган тҿзелеш 

объектының, корылманың, 

бинаның тибы 
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Тҿзелеш (реконструкция) 

объекты аталышы (проект 

документациясе булганда 

проект документациясе 

нигезендҽ күрсҽтелҽ) 

 

Тҿзелеш (реконструкция) 

алып барыла торган җир 

кишҽрлегенең кадастр номеры  

Тҿзелеш (реконструкция) алып барыла 

торган җир кишҽрлегенең адресы  

  

 

 Торак бүлмҽне торак булмаган бүлмҽгҽ һҽм торак булмаган бүлмҽне 

торак бүлмҽгҽ күчерү белҽн  

Бүлмҽнең кадастр номеры  Бүлмҽ адресы 

  

  

 

 Бит N ___ Барлыгы 

битлҽр ___ 

 

  Бинаны, корылманы бүлү юлы белҽн бинада, корылмада бүлмҽ (лҽр) 

булдырып 

  Торак бүлмҽ булдыру 

 

Булдырылган бүлмҽлҽр саны 

 

 

 Торак булмаган бүлмҽ 

булдыру 

Булдырылган бүлмҽлҽр саны 

 

 

Бина, корылманың кадастр 

номеры 

Бина, корылманың адресы 

  

  

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:  
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 Корылманы бүлү юлы белҽн бинада, корылмада бүлмҽ (лҽр) булдырып  

Бүлмҽнең билгелҽнеше 

(торак (торак булмаган) 

бүлмҽ) <3> 

Бүлмҽ тҿре <3> Бүлмҽлҽр саны <3> 

   

Бүлү гамҽлгҽ ашырыла 

торган бүлмҽнең кадастр 

номеры 

Бүлү гамҽлгҽ ашырыла торган бүлмҽнең 

адресы 

  

  

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:  

  

  

 Бинада, корылмада бүлмҽлҽрне берлҽштерү юлы белҽн бинада 

корылмада бүлмҽ булдырып 

  Торак бүлмҽне булдыру 

 

 Торак булмаган бүлмҽ булдыру 

Берлҽштерелгҽн бүлмҽлҽр 

саны 

 

Берлҽштерелгҽн бүлмҽлҽрнең 

кадастр номеры <4> 

Берлҽштерелгҽн бүлмҽнең адресы <4> 

  

  

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:  

  

  

 Гомуми кулланылыштагы урыннарны яңача кору һҽм (яисҽ) яңача 

планлаштыру юлы белҽн бинада, корылмада бүлмҽ булдырып 

  Торак бүлмҽ булдыру 

 

 Торак булмаган бүлмҽ булдыру 

Булдырылган бүлмҽлҽр саны  
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Бинаның. Корылманың 

кадастр номеры 

Бина, корылма адресы 

  

  

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:  

  

   

 

 Бит N ___ Барлыгы 

битлҽр ___ 

   

3.3 Адресация объекты адресын юк итҽргҽ: 

Ил аталышы  

Россия Федерациясе 

субъекты аталышы 

 

 

Муниципаль район, шҽһҽр 

округы яисҽ Россия 

Федерациясе субъекты 

составында шҽһҽр эче 

территориясе (федераль 

ҽһҽмияттҽге шҽһҽрлҽр ҿчен) 

аталышы 

 

Җирлек аталышы  

Торак пункт аталышы  

Планлаштырылган структура 

элементы аталышы 

 

Урам-юл челтҽре элементы 

аталышы 

 

Җир кишҽрлеге номеры   

Бина, корылма яисҽ 

тҽмамланмаган тҿзелеш 

объекты тибы һҽм номеры 

 



 34 

Бинада яисҽ корылмада 

урнашкан бүлмҽ тибы һҽм 

номеры 

 

Фатир эчендҽге бүлмҽ тибы 

һҽм номеры (коммуналь 

фатирларга карата)  

 

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:  

 

 

... бҽйле рҽвештҽ: 

 Адресация объектының гамҽлдҽ булуыннан туктавына  

2007 елның 24 июлендҽге “Күчемсез милекнең дҽүлҽт кадастры 

турында”гы №221-ФЗ Федераль законының 27 маддҽ 2 ҿлеше 1 һҽм 3 

пунктларында күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация объектын 

кадастр учетына алуны кире кагып (Россия Федерациясе кануннар 

җыелмасы, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 

6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 

4322; 2013, N 30, ст. 4083; хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-

порталы www.pravo.gov.ru, 2014 ел, 23 декабрь) 

Адресация объектына яңа адрес бирү белҽн 

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:  

 

 

 

 Бит N ___ Барлыгы 

битлҽр ___ 

 

4 Адресация объекты милекчесе яисҽ адресация объектына башка ҽйберлҽтҽ 

хокукы булган зат 

  Физик зат: 

   

фамилия: 
исем 

(тулысынча): 

Атасының исеме 

(тулысынча) 

(булганда): 

ИНН 

(булганда)

: 

http://www.pravo.gov.ru/
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Шҽхесне раслаучы 

документ: 

тҿре: серия: номер: 

   

Бирелү вакыты: кем тарафыннан бирелгҽн: 

"__" ______ 

____ ел. 

 

 

почта адресы: Элемтҽ ҿчен телефон: 
Электрон почта 

адресы (булганда): 

   

 

 Юридик зат, шул исҽптҽн, дҽүлҽт хакимияте органы, башка дҽүлҽт 

органы, җирле үзидарҽ органы: 

   Тулысынча 

аталышы: 

 

 

ИНН (россияле юридик зат 

ҿчен): 

КПП (россияле юридик зат ҿчен): 

  

Теркҽлү иле 

(инкорпорация) (чит 

ил юридик заты 

ҿчен): 

Теркҽлү датасы (чит 

ил юридик заты 

ҿчен): 

Теркҽлү номеры (чит 

ил юридик заты ҿчен):  

 "__" ________ ____ 

ел. 

 

 

почта адресы: Элемтҽ ҿчен 

телефон: 

электрон почта 

адресы (булганда): 

   

 

 Адресация объектына ҽйберлҽтҽ хокук: 

    Хосусыйлык хокукы 
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    адресация объектына хуҗалык итү хокукы 

    адресация объектына милек белҽн оператив идарҽ итү хокукы 

    җир кишҽрлеге белҽн гомерлек мирас билҽү хокукы 

    җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) идарҽ итү хокукы 

5 Документларны алу ысулы (шул исҽптҽн, адресация объектына адрес 

бирү яисҽ адресын юк итү, моңа кадҽр тапшырылган документларның тҿп 

нҿсхҽсен, адресация объектына адрес бирүне (юк итүне) кире кагу 

турында карарлар): 

 Шҽхсҽн  Күпфункцияле үзҽктҽ 

  Адрес буенча почта аша 

җибҽреп: 

 

 

  Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталының, Дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең тҿбҽк порталларының шҽхси 

кабинетында 

  Федераль мҽгълүмати адреслы системаның шҽхси кабинетында 

  Электрон почта адресына 

(гариза һҽм документларны 

алу турында хҽбҽр ҿчен)  

 

 

6 Документларны алу турындагы расписканы ... бирүегезне үтенҽм: 

 Шҽхсҽн 

бирергҽ 

Расписка алынды: 

___________________________________ 

(гариза бирүченең имзасы) 

  Адрес буенча почта аша 

җибҽрергҽ:  

 

 

 Җибҽрмҽскҽ 

 

 Бит N ___ Барлыгы 

битлҽр ___ 

 

7 Гариза бирүче: 

 Адресация объекты милекчесе яисҽ адресация объектына башка 
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ҽйберлҽтҽ хокукы булган зат  

  Адресация объекты милекчесе вҽкиле яисҽ адресация объектына 

башка ҽйберлҽтҽ хокукы булган зат  

   Физик зат: 

фамилия: 
исем 

(тулысынча): 

Атасының исеме 

(тулысынча) 

(булганда): 

ИНН 

(булганда): 

    

Шҽхесне раслаучы 

документ: 

тҿре: серия: номер: 

   

Бирелү вакыты: кем тарафыннан бирелгҽн: 

"__" ______ 

____ ел. 

 

 

почта адресы: Элемтҽ ҿчен телефон: 
Электрон почта 

адресы (булганда): 

   

 

Вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документның аталышы һҽм 

реквизитлары: 

 

 

Юридик зат, шул исҽптҽн, дҽүлҽт хакимияте органы, башка дҽүлҽт 

органы, җирле үзидарҽ органы:  

Тулысынча 

аталышы: 

 

 

КПП (россияле юридик зат 

ҿчен): 

ИНН (россияле юридик зат ҿчен): 

  

Теркҽлгҽн иле 

(инкорпорация) (чит 

Теркҽлү датасы (чит 

ил юридик заты 

Теркҽлү номеры (чит 

ил юридик заты ҿчен):  



 38 

ил юридик заты 

ҿчен): 

ҿчен):  

 "__" _________ ____ 

ел. 

 

 

почта адресы: 
Элемтҽ ҿчен 

телефон: 

Электрон почта 

адресы (булганда): 

   

 

вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документның аталышы һҽм 

реквизитлары: 

 

 

 

8 Гаризага беркетелҽ торган документлар: 

 

 

 

Тҿп нҿсхҽ саны ___ экз.,  ___ биттҽ. Күчермҽ санда ___ экз., ___ б. 

 

 

 

Тҿп нҿсхҽ саны ___ экз.,  ___ биттҽ. Күчермҽ санда ___ экз., ___ б.  

 

 

 

Тҿп нҿсхҽ саны ___ экз.,  ___ биттҽ.  Күчермҽ санда ___ экз., ___ б.  

9 Искҽрмҽ: 
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 Бит N ___ Барлыгы 

битлҽр ___ 

   

10 Россия Федерациясе законнары нигезендҽ адресларны бирү, үзгҽртү һҽм 

юк итүне гамҽлгҽ ашыручы органнар тарафыннан бирү кысаларында 

персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле, шулай ук башка 

гамҽллҽр 

Үз ризалыгымны раслыйм, шулай ук үзем тапшырган персональ 

мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, 

аныклау (яңарту, үзгҽртү), файдалану, тарату (шул исҽптҽн, тапшыру), 

иясез итү, ябу, персональ мҽгълүматларны юк итүгҽ, шулай ук Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юк итүне 

гамҽлгҽ ашыручы органнар тарафыннан тапшыру кысаларында персональ 

мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽр, шул исҽптҽн, 

дҽүлҽт хезмҽтлҽрен күрсҽтү максатларында адресларны бирү, үзгҽртү һҽм 

юк итүне гамҽлгҽ ашыручы органның аның нигезендҽ карарлар кабул 

итүен кертеп, ризалыгымны раслыйм.  

 

11 Гамҽлдҽге белҽн шуны раслыйм: 

Гариза тапшырган чорга ҽлеге гаризада күрсҽтелгҽн мҽгълүматлар дҿрес; 

Тапшырылган хокук билгелҽүче документ (лар) һҽм аларда булган 

мҽгълүматлар Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ 

тҽңгҽл килҽ.  

12 Имза Дата 

 _______________

__ 

(имза) 

_______________________ 

(инициаллар, фамилия) 
"__" ___________ ____ г. 

13 Гаризаны һҽм аңа беркетелгҽн документларны кабул иткҽн авыл җирлеге 

Башкарма комитеты хезмҽткҽре билгесе:  
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-------------------------------- 

<1> Һҽр билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге ҿчен юл кабатлана 

<2> Кабаттан бүленгҽн һҽр җир кишҽрлеге ҿчен юл кабатлана.  

<3> Аерылган һҽр бүлмҽ ҿчен юл кабатлана.  

<4> берлҽштерелгҽн һҽр бүлмҽ ҿчен юл кабатлана.  

 

Искҽрмҽ. 

Адресация объектына адрес бирү яки аның адресын юкка чыгару турында 

гариза (алга таба – гариза) кҽгазь таратучыда А4 форматының стандарт 

битлҽрендҽ рҽсмилҽштерелҽ. Һҽр биттҽ аның тҽртип номеры күрсҽтелҽ. Битлҽр 

нумерациясе бҿтен документ чиклҽрендҽ тҽртип буенча гарҽп саннары белҽн 

гамҽлгҽ ашырыла. Шулай ук һҽрбер биттҽ гаризада булган битлҽрнең гомуми 

саны күрсҽтелҽ.  

Ҽгҽр гариза бирүче тарафыннан гариза кҽгазь таратучыда мҿстҽкыйль 

тутырылса, махсус билгелҽнгҽн графада сайланган мҽгълүматлар каршында "V" 

билгесе куела:  

 

( V ). 

 

Гариза бирүче яки аның үтенече буенча җирле үзидарҽ органы, Россия 

Федерациясе субъектының дҽүлҽт хакимияте органы белгече – адресация 

объектларына адрес бирүгҽ Россия Федерациясенең күрсҽтелгҽн субъекты законы 

белҽн вҽкалҽтле, федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽрнең шҽһҽр эчендҽге муниципаль 

берҽмлегенең җирле үзидарҽ органы яки федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр тарафыннан 

гаризаны кҽгазь таратучыда рҽсмилҽштергҽндҽ, конкрет гаризага мҿнҽсҽбҽте 

булган юллар (реквизит элементлары) компьютер техникасын кулланып 

тутырылырга мҿмкин. Бу очракта тутырылырга тиеш булмаган юллар гариза 

формасыннан тҿшереп калдырыла.  
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2 нче кушымта 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 МИНЗӘЛӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ӘТРӘКЛЕ АВЫЛ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

  

 

Карар 

 

_________ 20__ ел.                №___ 

 

Кҥчемсез милек объектына адрес бирҥ турында 

 

Россия Федерациясенең 25.10.2001 елдагы 136 номерлы Җир кодексы, 

Россия Федерациясенең 29.12.2004 елдагы 190 номерлы Шҽһҽр тҿзелеше кодексы 

нигезендҽ, “Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районының “Ҽтрҽкле 

авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы белҽн, Минзҽлҽ муниципаль 

районының Ҽтрҽкле авыл җирлеге башкарма комитеты карар бирә:    

 

1. Күчемсез милек объектына түбҽндҽге адресны бирергҽ (хокукка ия 

булучының Ф.Ис.Ат.ис.; корылма урнашкан җир кишҽрлегенҽ гариза бирүченең 

хокукын раслаучы документ): 422___ Татарстан Республикасы, Минзҽлҽ 

муниципаль районы, Ҽтрҽкле авыл җирлеге, ав..___________, ур..___________, 

й.._________. 

 

 

Әтрәкле авыл җирлеге 

Башлыгы 

      /_______________/ 
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3 нче кушымта 
 

Адресация объектына адрес бирҥне  

яки аның адресын юк итҥне кире кагу турында карар 

ФОРМАСЫ 

 

 

(Ф.Ис.Ат.ис., гариза бирүче гариза бирүченең 

вҽкиле адресы 

 

(адресация объектына адрес бирү яки аның 

адресын юк итү турында гаризаның теркҽлү 

номеры)  

Адресация объектына адрес бирҥне  

яки аның адресын юк итҥне кире кагу турында карар 

д

ат

а  №  

 
 

 

(җирле үзидарҽ органы, Россия Федерациясе субъектының дҽүлҽт хакимияте органы – федераль 

ҽһҽмияттҽге шҽһҽр яки Россия Федерациясе субъекты законы белҽн вҽкалҽтле федераль 

ҽһҽмияттҽге шҽһҽрнең шҽһҽр эчендҽге муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ органы 

атамасы)  

 

Түбҽндҽгелҽрне хҽбҽр итҽ   , 

(гариза бирүченең юнҽлеш килештҽ Ф.Ис.Ат.ис., шҽхесне раслаучы 

документның атамасы, номеры һҽм бирелү вакыты, 

 

почта адресы – физик зат ҿчен; тулы атамасы, ИНН, КПП (Россия юридик стандарты ҿчен), ил, 

теркҽлү датасы һҽм номеры (чит ил юридик заты ҿчен), 

 , 

Почта адресы – юридик зат ҿчен) 

Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2014 елның 19 ноябрендҽге 1221 номерлы карары белҽн 

расланган адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юк итү Кагыйдҽлҽре нигезендҽ  

түбҽндҽге адресация объектына адрес бирү (юк итү) кире кагыла  

(адресация объекты тҿре һҽм атамасы, гариза бирүче адресация объектына 

адрес бирү турында мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, адресация объектына 

тасвирлама) 

 

 
 

бҽйле рҽвештҽ 
 

 . 

(кире кагуга нигез) 

Әтрәкле авыл 

Җирлеге Башлыгы      /_________________/ 
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4 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы 

Минзҽлҽ муниципаль районы 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башлыгына  

Кемнҽн:______________________

____ 

 

Техник хатаны тӛзәтҥ турында 

гариза 

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________ 

(хезмҽт атамасы) 

Язылган:_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүматлар: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе 

булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне үтенҽм.  

Түбҽндҽге документларны беркетҽм: 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул 

ителгҽн очракта, түбҽндҽге карарны җибҽрүегезне үтенҽм: 

E-mail адресына электрон документ җибҽрү аша:_______; 

Кҽгазь күчермҽдҽ расланган күчермҽ рҽвешендҽ почта аша түбҽндҽге адрес 

буенча: 

________________________________________________________________. 

 (Җыю, системалаштыру, туплау, саклау, тҽгаенлҽү (яңарту, үзгҽртү), 

файдалану, тарату (шул исҽптҽн, тапшыру), иясез калдыру, ябу, персональ 

мҽгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында 

персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽр, шул исҽптҽн, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган 
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тарафыннан карар кабул итүне кертеп автоматлашкан режимда персональ 

мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ үземнең һҽм мин вҽкил булган затның ризалыгын 

раслыйм. 

Гамҽлдҽгелҽр белҽн түбҽндҽгелҽрне раслыйм: минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкил 

булган затка караган, гаризага кертелгҽн мҽгълүматлар, шулай ук минем тарафтан 

түбҽндҽ теркҽлгҽн мҽгълүматлар дҿрес. Гаризага теркҽлгҽн документлар 

(документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ тҽңгҽл килҽ, гариза тапшырган вакытка ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм 

дҿрес мҽгълүматлар сыйдарган. 

Миңа күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфатына бҽя бирү буенча 

сораштыруда катнашуга ризалыгымны түбҽндҽге телефон аша бирҽм: 

: _______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)  (Ф.Ис.Ат.ис.) 

 



                                                                                                  

кушымта  

(белешмҽле)  
 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ һәм аның ҥтәлешен контрольдә тоту ӛчен 

җаваплы вазыйфаи затларның 

реквизитлары  

 

 

Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы 

Әтрәкле авыл җирлеге Башкарма комитеты 

 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

 Җитҽкчесе урынбасары 

(секретарь)  

8(85555)26322 Atr.Mnz@tatar.ru 

 

 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне контрольдә 

тотучы вазыйфаи затларның реквизитлары  

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башлыгы 

 

8(85555)26322 Atr.Mnz@tatar.ru 
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Татарстан Республикасы 

Минзҽлҽ муниципаль районы 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты карарына 

2 нче кушымта 

04 февраль 2020 ел. № 3 

 

Документлар кҥчермәләренең һәм аларның ӛземтәләренең 

 дӛреслеген раслау буенча муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең 

 административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең гамҽлдҽге административ регламенты 

(алга таба – Регламент) адреслар бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү (алга таба – муниципаль хезмҽт) стандартын һҽм 

тҽртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба – 

гариза бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районының Ҽтрҽкле авыл җирлеге авыл башкарма комитеты (алга таба – АҖ 

Башкарма комитеты) тарафыннан күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче – АҖ Башкарма комитеты. 

1.3.1. АҖ Башкарма комитетының урнашкан урыны: ТР, Минзҽлҽ районы,                     

Ҽтрҽкле, Лесная ур., 1 нче йорт. 

Эш графигы:  

дүшҽмбе – җомга: 8-00 - 16-00 сҽг.; 

шимбҽ: 8-00 - 11-00 сҽг.;  

тҿшке аш: 11.00 - 13.00 сҽг.; 

якшҽмбе: ял кҿне. 

Белешмҽлҽр ҿчен телефон 8(85555) 26322. 

Керү шҽхесне раслаучы документлар буенча.  

1.3.2. Муниципаль районның рҽсми сайты адресы “Интернет” мҽгълүмати-

телекоммуникацияле челтҽрендҽ (алга таба – “Интернет” челтҽре): 

http://menzelinsk.tatarstan.ru/). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт турында мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ алынырга мҿмкин:  

1) Гариза бирүчелҽр белҽн эш ҿчен Башкарма комитет биналарында 

урнаштырылган муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат 

сыйдырган мҽгълүмати стендлар аша.  

Мҽгълүмати стендларда урнаштырылган мҽгълүмат үз эченҽ гамҽлдҽге 

Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында 
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(подпунктларында) булган муниципаль хезмҽт турындагы мҽгълүматларны үзенҽ 

сыйдыра;  

2) муниципаль районның (http://menzelinsk.tatarstan.ru/) рҽсми сайтында 

«Интернет» челтҽре аша;  

3) Татарстан Республикасының Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

Порталында (http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) Бердҽм дҽүлҽт 

порталында (http:// www.gosuslugi.ru/); 

5) АҖ Башкарма комитетында: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – шҽхсҽн яисҽ телефон аша;  

язмача мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ (шул исҽптҽн электрон документ формасында) – 

почта аша кҽгазь күчермҽдҽ, электрон почта буенча электрон формада.  

1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Бүлек 

белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр 

белҽн эш ҿчен Башкарма комитет бүлмҽлҽрендҽге мҽгълүмати стендларда 

урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясенең 25.10.2011 елдагы №136-ФЗ Җир кодексы белҽн (алга 

таба – РФ ҖК) (РФ Законнар җыелмасы, 29.10.2001, №44, 4147 маддҽ); 

Россия Федерациясенең 29.12.2004 елдагы №190-ФЗ Шҽһҽр тҿзелеше кодексы 

белҽн (алга таба – РФ Ш.т.К) (РФ Законнар җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 

маддҽ); 

28.12.2013 елдагы “Федераль мҽгълүмати адреслы система турында һҽм 

“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары 

турында”гы Федераль законга үзгҽрешлҽр кертү турында”гы №443-ФЗ (алга таба - 

28.12.2013 №443-ФЗ Федераль закон) (РФ законнар җыелмасы 30.12.2013, №52 (I 

ҿлеш), 7008 маддҽ); 

06.10.2003 елдагы “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның 

гомуми принциплары турында”гы № 131-ФЗ (РФ Законнар җыелмасы, 06.10.2003, 

№ 40, маддҽ 3822); 

27.07.2010 елдагы “Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 

турында”гы №210-ФЗ Федераль законы (алга таба – Федераль закон № 210-ФЗ); (РФ 

Законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 маддҽ)  

Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 19.11.2014 елдагы №1221 карары белҽн 

расланган адреслар бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару Кагыйдҽлҽре белҽн (алга 

таба – Кагыйдҽлҽр) (Хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014); 

http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Россия Федерациясе Финанслар министрлыгының 05.11.2015 елдагы №171н 

боерыгы белҽн расланган адресның реквизиты сыйфатында файдаланыла торган 

планировкалау структурасы элементлары, урам-юл челтҽре элементлары, адресация 

объектлары элементлары, биналар (корылмалар) типлары исемлеге (алга таба – 

исемлек)  

(Хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru, 

15.12.2015);  

Россия Юстиция министрлыгының “Нотариус ҽзерлҽгҽн электрон документ 

форматына талҽплҽрне раслау турында”гы 29.06.2015 елдагы 155 номерлы боерыгы 

(алга таба – 155 номерлы боерык) (Хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы   

http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015); 

Россия Юстиция министрлыгының “Килешүлҽрдҽ һҽм раслаучы 

документларда нотариаль гамҽллҽрне, нотариаль таныклыкларны һҽм раслаучы 

язмаларны теркҽү реестры Формаларын раслау турында”гы 27.12.2016 елдагы 313 

номерлы боерыгы белҽн (алга таба – 313 номерлы боерык) (Хокукый мҽгълүматның 

рҽсми интернет-порталы  http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2016);  

Россия Юстиция министрлыгының “Җирлеклҽрнең җирле хакимияте 

башлыклары һҽм җирлеклҽрнең җирле үзидарҽсенең махсус вҽкиллекле вазыйфаи 

затлары, муниципаль районнарның җирле хакимияте башлыклары һҽм муниципаль 

районнарның җирле үзидарҽсенең махсус вҽкиллекле вазыйфаи затларының 

нотариаль гамҽллҽрен башкару тҽртибе турында Инструкцияне раслау турында”гы 

97 номерлы боерыгы белҽн (алга таба – 97 номерлы боерык) (Российская газета, 

№133, 21.06.2017);  

Федераль казначылыкның “Дҽүлҽт һҽм муниципаль түлҽүлҽр турында дҽүлҽт 

мҽгълүмати системасын кертү тҽртибен раслау турында”гы 11н номерлы боерыгы 

белҽн (алга таба – 11н боерыгы) (Хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы  

http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2017); 

Татарстан Республикасының 28.07.2004 елдагы “Татарстан Республикасында 

җирле үзидарҽ турында”гы №45-ЗРТ (алга таба - №45-ЗРТ ТР Законы) (Республика 

Татарстан, №155-156, 03.08.2004); 

2016 елның 01 мартындагы Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл 

җирлеге Советының №1 Карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы 

Минзҽлҽ муниципаль районының “Ҽтрҽкле авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге 

Уставы белҽн (алга таба – Устав).  

 

1.5. Гамҽлдҽге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

 документ күчермҽсе – документның тҿп нҿсхҽсенең мҽгълүматын һҽм аның 

тышкы билгелҽрен тулысынча чагылдыручы, юридик кҿчкҽ ия булмаган документ; 

документ – идентификациялҽү мҿмкинлеге бирүче реквизитлары булган һҽм 

җҽмҽгать файдалануы һҽм саклавы максатларында вакытта һҽм киңлектҽ тапшыру 

ҿчен билгелҽнгҽн, тексты, тавыш язмасы, сурҽте һҽм (яки) аларның тиңдҽшлеге 

рҽвешендҽ мҽгълүмат телҽсҽ кайсы формада билгелҽнгҽн матди таратучы;  

http://www.pravo.gov.ru/
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ҿземтҽ – документ ҿлешен торгызу, мисал ҿчен, клиентның банк счетыннан 

ҿземтҽ билгеле бер датага счет торышын күрсҽтҽ; 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен күпфункцияле үзҽкнең 

читтҽге эш урыны – Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 22.12.2002 елдагы “Дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче күпфункцияле үзҽклҽр эшчҽнлеген оештыру 

Кагыйдҽлҽрен раслау турында”гы №1376 карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче күпфункцияле үзҽклҽр эшчҽнлеген оештыру 

Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы муниципаль 

районының (шҽһҽр округы) шҽһҽр яисҽ авыл җирлегендҽ булдырылган дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү күпфункцияле үзҽгенең территориаль аерымланган 

структур подразделениесе; 

муниципаль районнарның авыл җирлеклҽрендҽ гариза бирүчелҽргҽ 

консультация бирү, документларны кабул итү һҽм тапшыру тҽрҽзҽсе;  

техник хата – муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн 

һҽм документларга, алар нигезендҽ мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы 

мҽгълүматларның (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) тҽңгҽл килмҽвенҽ китерүче хата 

(ялгыш басу, грамматик яисҽ арифметик хата яисҽ шуңа охшаган хата). 

Ҽлеге Регламентта телдҽн мҿрҽҗҽгать муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында 

гариза дип аңлашыла. 
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2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ стандарты 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

2.1. Муниципаль хезмҽт 

атамасы 

Документлар күчермҽлҽренең һҽм аларның ҿземтҽлҽренең 

дҿреслеген дҽлиллҽү  

РФ ГрК;  

97 номерлы боерык 

2.2. Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

җирле үзидарҽ башкарма-

боеру органы атамасы 

Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районы 

Ҽтрҽкле авыл Башкарма комитеты 

 

Устав; 

 

 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү нҽтиҗҽсенең 

тасвирламасы 

Документларның, аларның ҿземтҽлҽре  дҿреслеген раслау 

буенча нотариаль гамҽллҽрне кылу.  

Документларның, аларның ҿземтҽлҽре  дҿреслеген раслау 

буенча нотариаль гамҽллҽрне кылудан баш тарту  

97 нче боерыкның 14 

пункты 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү срогы, шул исҽптҽн, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ 

катнаша торган оешмаларга 

мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын 

исҽпкҽ алып, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү срогы, Россия 

Федерациясе законнары белҽн 

каралган очракта, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүне туктатып 

Документлар һҽм аларның ҿземтҽлҽре  дҿреслеген раслау 

мҿрҽҗҽгать иткҽннҽн соң бер сҽгать эчендҽ башкарыла.  

Хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн 

очракта, мҿрҽҗҽгать иткҽннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ.  

Нотариаль гамҽл кылуны кичектерү турында карар кабул 

ителгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать иткҽннҽн соң биш эш кҿне 

эчендҽ.  

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын туктатып тору 

каралмаган.  
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Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

тору срогы 

2.5. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри 

булган хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен 

законнар чыгаручы яисҽ башка 

норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать 

итүче тарафыннан алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе 

1. Паспорт һҽм гаиза бирүченең шҽхесен раслаучы башка 

документлар.  

2. Күлҽме бер биттҽн арткан күчермҽлҽрнең һҽм аларның 

ҿземтҽлҽренең дҿреслеген раслау ҿчен тапшырылган 

документлар тегелгҽн, номер куелган һҽм документлар 

чыккан оешманың мҿһере сугылып, беркетелгҽн булырга 

тиеш.   

приказ №97 

2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган 

һҽм мҿрҽҗҽгать итүче аларны 

Ведомствоара үзара аралашу кысаларында алыналар:  

 

Дҽүлҽт пошлинасы һҽм нотариаль тарифны түлҽү 

турында мҽгълүматлар  

Приказ 11н 
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Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

тапшырырга хокуклы, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр 

ҿчен норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге, шулай ук аларны 

мҿрҽҗҽгать итүчелҽр 

тарафыннан, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар карамагында 

булган дҽүлҽт органы, җирле 

үзидарҽ органы яисҽ оешма; 

2.7. Норматив хокукый 

актларда каралган очракларда 

килештерү хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен талҽп ителгҽн һҽм 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽүлҽт 

хакимияте органнары (җирле 

үзидарҽ органнары) һҽм 

Килешү талҽп ителми  
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Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

аларның структур бүлекчҽлҽре 

исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итүне 

кире кагу буенча сҽбҽплҽрнең 

тулы исемлеге 

1) Тиеш булмаган зат тарафыннан документлар тапшыру; 

2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 

пунктында күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 

килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган 

документларда килешенмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген 

бертҿрле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган җитди зыяннар 

бар; 

4) Документларны тиешле органга тапшырмау 
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Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

2.9. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүне туктатып тору яки 

аннан баш тарту ҿчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигезлҽр каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигезлҽр: 

1) Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы 

күлҽмдҽ тапшырылмаган, йҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) 

документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган 

мҽгълүмат бар; 

2) Ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүченең үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган булса, тиешле 

документ һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен 

кирҽкле документларның һҽм (яисҽ) мҽгълүматның булмавын 

таныклаучы ведомствоара сорауга дҽүлҽт хакимияте органы, 

җирле үзидарҽ органы яисҽ оешманың ведомствога караган 

органы җавабының, муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен 

кирҽкле документларның һҽм (яисҽ) белешмҽлҽрнең булмавы 

турында таныклаучы ведомствоара органга килүе; 

3) Муниципаль берҽмлек территориясендҽ базарлар 

оештыруны күздҽ тоткан план нигезендҽ, базар оештыру 

күздҽ тотылган территория чиклҽрендҽ объектка яки 

күчемсез милек объектларына хокук булмау (271-ФЗ 

номерлы Федераль законның 4 ст.); 

4) Мҿрҽҗҽгать итүче карамагындагы күчемсез милек 

объектының яисҽ объектларының, шулай ук муниципаль 

берҽмлек территориясендҽ базарлар оештыруны күздҽ тоткан 

планга базар тибындагы урнашу урыны тҽңгҽл килмҽү (271-ФЗ 

номерлы Федераль законның 4 ст.) 
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Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

2.10. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽткҽн ҿчен алына торган 

дҽүлҽт пошлинасын яки башка 

түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме 

һҽм нигезлҽре 

Номатриаль гамҽллҽр кылган ҿчен муниципаль хезмҽт 

түлҽүле (кире кайтарыла) нигездҽ күрсҽтелҽ.  

Дҽүлҽт пошлинасы түбҽндҽге күлҽмдҽ түлҽнҽ: 

Документлар күчермҽлҽренең һҽм аларның ҿземтҽлҽренең 

дҿреслеген раслау – документлар күчермҽлҽренең һҽм 

аларның ҿземтҽлҽренең бер бите ҿчен 10 сум.  

Имзаның чынлыгын раслау: 

Гаризаларда һҽм башка документларда (банк 

карточкаларыннан һҽм юридик затларның теркҽлүе турында 

гаризалардан башка) - 100 сум; 

Юридик затның теркҽлүе турында банк карточкаларында 

һҽм гаризаларда (һҽр заттан, һҽрбер документта) - 200 сум. 

Авыл җирлеге башкарма комитеты бинасыннан читтҽ 

кылынган нотариаль гамҽллҽр ҿчен дҽүлҽт пошлинасы бер 

ярым тапкырга артык күлҽмдҽ түлҽнҽ.  

Дҽүлҽт пошлинасын түлҽү буенча ташламалар РФ СКның 

333.38 маддҽсе 2 ҿлеше 2, 4, 11 пунктлары белҽн 

билгелҽнгҽн. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча 

тапшырылган, орган һҽм (яки) вазыйфаи зат гаебе белҽн 

җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтергҽ җибҽрелгҽн документка 

үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, гариза бирүчедҽн түлҽү 

алынмый. 

 

 

 

 

Нигезлҽрнең 22.1 

маддҽ 1 ҿлеше 9 п.  

 

 

РФ СКның 333.24 

маддҽ 1 ҿлеше 10 п.  

Нигезлҽрнең 

РФ СКның 333,24 

маддҽ 1 п. 21 пп. 

(икенче ҿлеше)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 номерлы Федераль 

законның 8 маддҽсе  
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Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

2.11. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен кирҽк һҽм 

мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр 

күрсҽтү ҿчен түлҽүне исҽплҽү 

методикасы турындагы 

мҽгълүматны да кертеп, ҽлеге 

түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме 

һҽм нигезлҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.   

2.12. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында запрос 

биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 

күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен алганда 

чиратта кҿтүнең максималь 

вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү – 

15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта 

торуның максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш 

 

2.13. Гариза бирүченең 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турындагы запросын теркҽү 

вакыты, шул исҽптҽн электрон 

рҽвештҽ 

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ. 

Электрон формада ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ килгҽн 

мҿрҽҗҽгать, ял (бҽйрҽм) кҿненнҽн соң килҽ торган эш 

кҿнендҽ теркҽлҽ 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм 

янгын сүндерү системасы белҽн җиһазландырылган, 
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Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кҿтеп 

тору һҽм кабул итү урынына, 

шул исҽптҽн инвалидларны 

социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары 

нигезендҽ күрсҽтелгҽн 

объектларның инвалидлар 

ҿчен үтемлелеген тҽэмин 

итүгҽ, мондый хезмҽтлҽр 

күрсҽтү тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм 

мультимедиа мҽгълүматларын 

урнаштыру һҽм 

рҽсмилҽштерүгҽ карата 

талҽплҽр 

документлар тутыру ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат 

стендлары булган биналарда һҽм бүлмҽлҽрдҽ башкарыла.  

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына 

тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы 

керү-чыгу һҽм аның чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турындагы визуаль, 

язма һҽм мультимедияле мҽгълүмат гариза бирүчелҽр ҿчен 

уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чикле 

мҿмкинлеген истҽ тотып урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итүченең 

муниципаль хезмҽт 

күрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар 

Муниципаль хезмҽтнең һҽркем файдалана алырлык булуы 

күрсҽткечлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: 

бүлмҽнең җҽмҽгать транспортыннан файдалану 

мҿмкинлеге зонасында  урнашуы; 

гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итүне башкара 

торган белгечлҽрнең, шулай ук бүлмҽлҽрнең кирҽкле санда 

булуы; 

«Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат стендларында, 
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Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм 

аларның дҽвамлылыгы, дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽгендҽ, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽгенең ерак эш урыннарында 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

мҿмкинлеге, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүнең барышы 

турында мҽгълүмат алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълүмати-коммуникацион 

технологиялҽр кулланып 

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. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты 

түбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн билгелҽнҽ: 

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 бар. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорату җибҽргҽндҽ 

һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның да, 

мҿрҽҗҽгать итүченең дҽ бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге 

күздҽ тотыла. Бҽйлҽнешкҽ керүнең дҽвамлыгы регламент 

белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

күпфункцияле үзҽгендҽ (алга таба – КФҮ) муниципаль 

хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак эш урыннарында 
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Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 

стандартына таләп атамасы 

 

Стандарт таләбе эчтәлеге 

Муниципаль хезмәт 

яки таләпне 

билгеләҥче 

норматив акт  

консультация, документларны кабул итү һҽм бирү белҽн 

КФҮ белгече шҿгыльлҽнҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында 

мҽгълүмат гариза бирүче тарафыннан дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҮтҽ алынырга мҿмкин 

2.16. Муниципаль хезмҽтне 

электрон формада күрсҽтү 

үзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итү 

бүлмҽсе аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр законда муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза 

электрон формада Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша  http://uslugi.tatar.ru/) 

яисҽ Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽрнең) 

бердҽм порталы  аша (http://www.gosuslugi.ru/)бирелү 

каралган икҽн 

 

 

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


60 

 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

сроклары, аларны ҥтәҥ тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән 

электрон формада административ процедураларны ҥтәҥ ҥзенчәлекләре, 

шулай ук кҥп функцияле ҥзәкләрдә, дәҥләт һәм муниципаль хезмәтләр 

кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле ҥзәгенең ерак эш урыннарында 

административ процедураларны ҥтәҥ ҥзенчәлекләре 

 

3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеген 

тасвирлау 

 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ 

ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү; 

2) гаризаны кабул итү һҽм теркҽү; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган органнарга 

ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрү; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү; 

5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү. 

 

3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр бирү 

 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында 

консультациялҽр алу ҿчен авыл җирлеге Башкарма комитетына шҽхсҽн, 

телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре 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 билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче 

мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның 

составы, формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелгҽн 

консультациялҽр. 

 

3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү 

 

3.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, КФҮнең читтҽге 

эш урыны аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза бирҽ һҽм 

ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны авыл җирлеге 

Башкарма комитетына тапшыра.  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада гариза авыл 

җирлеге Башкарма комитетына электрон почта аша, Интернет-кабул итү 
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бүлмҽсе яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша җибҽрелҽ. 

Электрон формада алынган гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

башкарыла.  

3.3.2.Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре гаризалар кабул 

итҽ, башкара: 

мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;  

гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерү (ышаныч кҽгазе буенча эш 

иткҽн очракта); 

ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерү;  

тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен 

тикшерү (документларның күчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерү, 

документларда тҿзҽтүлҽр, ҿстҽп язулар, сызылган сүзлҽр һҽм башка 

тҿзҽтүлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта авыл җирлеге Башкарма комитеты 

хезмҽткҽре түбҽндҽгелҽрне башкара: 

махсус журналда гаризаны кабул итү һҽм теркҽү; 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен, 

керүче номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүнең датасы һҽм вакыты турындагы тамга белҽн тапшыру;  

 

Ҽлеге Регламентның 2,8 пунктында каралган документларны кабул 

итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, документларны кабул итүче 

авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре гариза бирүчегҽ гаризаны 

теркҽү ҿчен каршылыклар булу турында хҽбҽр итҽ һҽм тапшырылган 

документларда ачыкланган кимчелеклҽр булуын язмача аңлатып. Аңа 

документларны кире кайтара.   

Процедуралар нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза 

бирүчегҽ кире кайтарылган документлар.  

 

 

3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү һҽм тапшыру  

 

3.4.1. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре гаризаны 

теркҽгҽннҽн соң түбҽндҽгелҽрне башкара:  

гаризага беркетелҽ торган документлардагы мҽгълүматларны тикшерҽ;  

Ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган хезмҽтне күрсҽтүдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булуын тикшерҽ.  

Хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, авыл җирлеге 

Башкарма комитеты хезмҽткҽре  гариза бирүчегҽ кире кагуның сҽбҽплҽре 

турында хҽбҽр итҽ һҽм ҽлеге Регламентның 3,5 пунктында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра.  
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Нотариаль гамҽл кылуны кичектереп тору ҿчен нигез булган очракта, 

авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре ҽлеге Регламентның 3,5 

пунктында каралган процедураларны башкара. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне кире кагу ҿчен нигез булмаган очракта, 

авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре түбҽндҽгелҽрне башкара:   

нотариаль гамҽллҽрне башкарган ҿчен түлҽү дҿреслеген тикшерҽ;  

документ күчермҽсен яки аның ҿземтҽсен документның тҿп нҿсхҽсе 

белҽн чагыштыра;  

документ күчермҽсенең, ҿземтҽсенең дҿреслеген дҽлилли; 

Россия Федерациясе дҽүлҽт гербы сурҽте белҽн җирлекнең башкарма 

комитеты мҿһерен суга, имзасын куя;  

нотариаль гамҽллҽрне теркҽү ҿчен реестрда башкарылган нотариаль 

гамҽлне терки;  

расланган документларны гариза бирүчегҽ кире кайтара.  

Ҽлеге Регламентның 3.3-3.4 пунктлары белҽн билгелҽнгҽн 

процедуралар гариза теркҽлгҽннҽн соң 15 минут эчендҽ башкарыла.  

Процедуралар нҽтиҗҽсе: нотариаль расланган гариза бирүчегҽ 

тапшырылган документлар күчермҽлҽре яки ҿземтҽлҽре.  

3.4.2. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре хезмҽт күрсҽтүдҽн 

баш тарту турында карар кабул ителгҽн очракта, нотариаль гамҽллҽр кыладан 

баш тарту турында карар чыгара. Карар гариза бирүчегҽ почта аша җибҽрелҽ. 

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче 

хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать иткҽн мизгелдҽн соң биш кҿннҽн дҽ 

соңармыйча башкарыла. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ җибҽрелгҽн, нотариаль 

гамҽллҽр кылудан баш тарту турында карар.  

3.5. Нотариаль гамҽл кылуны кичектерү.  

 

3.5.1. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре түбҽндҽге 

очракларда нотариаль гамҽл кылуны кичектерҽ ала:  

физик һҽм юридик затлардан ҿстҽмҽ мҽгълүматларны талҽп итү 

зарурлыгы; 

документларны экспертизага җибҽрү; 

кызыксынган затлардан аларда ҽлеге гамҽллҽргҽ каршы ризасызлыгы 

булмау турында сорау зарурлыгы;  

авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре нотариаль гамҽл кылуны 

кичектерү турында гариза бирүчегҽ хҽбҽр итҽ. 

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче 

мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнне башкарыла.  

Процедуралар нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ җибҽрелгҽн, нотариаль 

гамҽллҽр кылуны кичектерү турында карар.  

 

3.5.2. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре нотариаль гамҽлне 

кичектерү турында карар кабул ителгҽннҽн соң ҿстҽмҽ мҽгълүматлар алу 
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ҿчен кирҽкле запросны ҽзерли, һҽм тиешле органга яки кызыксынган затка 

җибҽрҽ.   

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче 

мҿрҽҗҽгать иткҽн мизгелдҽн биш кҿннҽн дҽ соңармыйча башкарыла.  

Процедуралар нҽтиҗҽсе: тиешле органга яки кызыксынган затка 

җибҽрелгҽн запрос.  

3.5.3. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре запросларга 

җаваплар кергҽннҽн соң, гариза бирүчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм ҽлеге Регламентның 

3.3.-3.4 пунктларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽт күрсҽтҽ.  

 

3.6. КФҮ, КФҮнең читтҽ урнашкан эш урыны аша муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү.  

КФҮдҽ, КФҮнең читтҽ урнашкан эш урыннарында муниципаль хезмҽт 

күрсҽтелми.  

 

3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү.  

3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата 

табылган очракта, гариза бирүче авыл җирлеге Башкарма комитетына 

түбҽндҽгелҽрне тапшыра: 

техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (1 нче кушымта);  

техник хата булган, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак гариза 

бирүчегҽ тапшырылган документ;  

техник хата булуын дҽлиллҽүче,юридик кҿчкҽ ия булган 

документлар.  

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта күрсҽтелгҽн 

мҽгълүматларда техник хатаны тҿзҽтү турында гариза гариза бирүче 

(вҽкалҽтле вҽкиле) тарафыннан шҽхсҽн, яки почта аша җибҽреп (шул 

исҽптҽн электрон почтадан файдаланып). Яки дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге аша тапшырыла. 

3.7.2. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре техник хатаны 

тҿзҽтү турында гариза кабул итүне гамҽлгҽ ашыра, беркетелгҽн 

документлар белҽн гаризаны терки.  

Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽн 

мизгелдҽн бер кҿн эчендҽ башкарыла.  

Процедура нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.  

3.7.3. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре документларны 

тикшерҽ һҽм ҽлеге Регламентның 3.4 пунктында каралган, хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларыннан 

процедураларны башкара, һҽм техник хата булган документның тҿп 

нҿсхҽсен гариза бирүчедҽн (вҽкалҽтле вҽкил) имза белҽн алып гариза 
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бирүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн тҿзҽтелгҽн документны тапшыра. 

 Гамҽлдҽге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата 

табылганнан соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган 

заттан гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедура нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) 

документ.  

 

 

4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

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 контрольдҽ тоту 

формаларына түбҽндҽгелҽр керҽ: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документ проектларын тикшерү 

һҽм килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

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. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ 

гамҽллҽрнең башкарылуын контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру 

максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар 

тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген саклауга агымдагы 

контроль Башкарма комитет җитҽкчесенең инфраструктура үсеше буенча 

урынбасары, муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча эшне оештыру ҿчен 

җаваплы, шулай ук инфраструктура үсеше бүлеге белгечлҽре тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 

җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр 

һҽм вазыйфаи регламентлар белҽн билгелҽнҽ. 
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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 вакытында карап тикшермҽгҽн 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. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре 

һҽм оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт 

күрсҽткҽндҽ эшчҽнлекнең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе 

турында тулы, актуаль һҽм дҿрес мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау 

мҿмкинлеге турында тулы, актуаль һҽм дҿрес мҽгълүмат алу юлы белҽн 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) 

шикаять белдерҥ тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка яки 

муниципаль берҽмлек советына муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка 

кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Гариза бирүче түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ 

ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы 

гаризасын теркҽү срогын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Минзҽлҽ муниципаль районының 

норматив хокукый актларында каралмаган документларны яисҽ мҽгълүматны 

тапшыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру йҽ гамҽллҽрне башкару талҽбе (аларны гамҽлгҽ 

ашыру Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Минзҽлҽ муниципаль районының норматив хокукый 

актларында каралмаган); 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясенең, Татарстан 

Республикасының, Минзҽлҽ муниципаль районының норматив хокукый 

актларында каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту; 



66 

 

5) Федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый 

актлар белҽн баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽн баш тарту; 

6) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Минзҽлҽ муниципаль районы 

норматив хокукый актларында каралмаган түлҽүне талҽп итү.; 

7) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 

башкарма комитет, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан баш тарту яки 

хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тарту яки мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн 

вакытын бозу.; 

8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү 

срогын яки тҽртибен бозу; 

9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив-хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм башка норматив-хокукый актлары, муниципаль хокукый 

актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып 

тору; 

10) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда 

яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, № 210-ФЗ Федераль 

законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан 

тыш, гариза бирүченең талҽплҽре, аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге 

күрсҽтелмҽгҽн. 

5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽткҽрнең, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять язма рҽвештҽ кҽгазьдҽ яисҽ 

электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрен, Минзҽлҽ муниципаль районының рҽсми сайтын 

кулланып җибҽрелҽ ала (МФЦ). (http://www.menzelinsk.tatarstan.ru) Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең бердҽм порталы 

(http://uslugi.tatar.ru/), Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (фнукциялҽрнең)  

(http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул 

ителгҽндҽ алынырга мҿмкин.  

5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган 

очракта) кергҽн шикаять аны теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ 

каралырга тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан 

документлар кабул итүдҽн баш тарткан очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн 

документлар кабул итүдҽн яки җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны 

тҿзҽтүдҽ яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылуга шикаять 

бирелгҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ. 

http://uslugi.tatar.ru/
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5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүмат булырга тиеш: 

1) карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында шикаять 

белдерелҽ торган хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче органның 

вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең исеме 

2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - 

булган очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр йҽ мҿрҽҗҽгать итүченең - 

физик затның исеме, урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ 

телефоны номеры (номерлары), электрон почта адресы (адреслары) һҽм 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап бирелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта) ; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ 

торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында мҽгълүматлар; 

4) мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче 

органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл 

кылмавы) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр.  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн шартларны раслый торган 

документларның күчермҽлҽре дҽ беркетелергҽ мҿмкин. Мондый очракта 

шикаятьтҽ аңа беркетелгҽн 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 опечаткаларны һҽм хаталарны тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынуы 

каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽге шикаять 

канҽгатьлҽндерелҽ; 

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. 

5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш дип танылган очракта, 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган 

җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү максатларында, Башкарма комитет 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ, 

шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кылырга тиешле алдагы 

гамҽллҽр турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ. 

5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүче җавапта канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш 

түгел дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында 

дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү 

тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ. 
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5.10. 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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1 нче кушымта  

Татарстан Республикасы 

Минзҽлҽ муниципаль районы 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башлыгына 

Кемнҽн:______________________ 

 

 

Техник хаталарны тӛзәтҥ турында 

гариза 

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________

__ 

(хезмҽтнең атамасы) 

Язылган:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.  

Түбҽндҽге документларны беркетҽм: 

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 почта аша җибҽрү юлы белҽн 

түбҽндҽге адрес буенча: 

________________________________________________________________. 

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, тҽгаенлҽү (яңарту, үзгҽртү), файдалану, тарату (шул исҽптҽн 

тапшыру), шҽхессезлҽндерү, 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 
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вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм. 

Моның белҽн раслыйм: гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле 

булып торган затның шҽхесенҽ кагылышлы, шулай ук мин түбҽндҽ керткҽн  

мҽгълүматлар дҿрес. 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)  (фамилиясе, исеме, 

атасының исеме)
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кушымта 

 (белешмҽле) 

 

 

 

 

 

Кушымта  

(белешмҽле)  
 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен җаваплы һәм аның ҥтәлешен 

контрольдә тотуны башкаручы 

вазыйфаи затларның реквизитлары 

 

 

Минзәлә муниципаль районы 

Әтрәкле авыл башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

җитҽкчесе урынбасары 

(секретаре)  

8(85555)26322 Atr.Mnz@tatar.ru 

 

 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне контрольдә тотучы 

вазыйфаи затларның реквизитлары  

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башлыгы 
8(85555)26322 Atr.Mnz@tatar.ru 
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Кушымта  

(белешмҽле)  
 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен җаваплы һәм аның ҥтәлешен контрольдә 

тотуны башкаручы 

вазыйфаи затларның реквизитлары 

 

 

Минзәлә муниципаль районы 

Әтрәкле авыл башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

җитҽкчесе урынбасары 

(секретаре)  

8(85555)26322 Atr.Mnz@tatar.ru 

 

 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне контрольдә тотучы 

вазыйфаи затларның реквизитлары  

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башлыгы 
8(85555)26322 Atr.Mnz@tatar.ru 
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Татарстан Республикасы 

Минзҽлҽ муниципаль районының 

Ҽтрҽкле авыл Башкарма  

комитеты карарына 

3 нче кушымта 

             04.02.2020 ел. № 3 

 

 

Белешмә (ӛземтә) бирҥ буенча муниципаль хезмәт кҥрсәтҥнең административ 

регламентлары 

 

 1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба 

– Регламент) белешмҽ (ҿземтҽ) бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандартын 

һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт).  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-гариза 

бирүче).  

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районының Ҽтрҽкле авыл җирлеге авыл башкарма комитеты (алга таба-АҖ Башкарма 

комитеты) тарафыннан күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче - АҖ Башкарма комитетлар. 

1.3.1. АҖ Башкарма комитетының урнашкан урыны: ТР, Минзҽлҽ районы, 

Ҽтрҽкле, Лесная ур.- 1 нче йорт. 

Эш графигы:  

дүшҽмбе – җомга: 8.00-16-00 сҽг.; 

шимбҽ: 8.00-11-00 сҽг.;  

тҿшке аш: 11.00-13.00 сҽг.; 

якшҽмбе: ял кҿне. 

Белешмҽлҽр ҿчен телефон 8(85555) 26322. 

Керү шҽхесне раслаучы документлар буенча.  

1.3.2. Муниципаль районның рҽсми сайты адресы "Интернет" мҽгълүмати-

телекоммуникацияле челтҽрендҽ (алга таба - "Интернет" челтҽре): 

http://menzelinsk.tatarstan.ru/-. 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт турында мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ алынырга мҿмкин:  

1) Гариза бирүчелҽр белҽн эш ҿчен Башкарма комитет биналарда 

орнаштырылган муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат 

сайдырган мҽгълүмати стендлар аша.  
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Мҽгълүмати стендларда урнаштырылган мҽгълүмат үз эченҽ гамҽлдҽге 

Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (подпунктларында) 

булган муниципаль хезмҽт турындагы мҽгълүматларны үзенҽ сыйдыра;  

2) муниципаль район (http://menzelinsk.tatarstan.ru/ - рҽсми сайтында» Интернет " 

челтҽре аша;  

3) Татарстан Республикасының Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  

4) Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽренең) Бердҽм дҽүлҽт 

порталында (http:// www.gosuslugi.ru/); 

5) АҖ  Башкарма комитетында: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – шҽхсҽн яисҽ телефон аша;  

язмача мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ (шул исҽптҽн, электрон документ формасында) - 

почта аша кҽгазь күчермҽдҽ, электрон почта буенча электрон формада.  

1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Бүлек 

тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эш 

ҿчен Башкарма комитеты бүлмҽлҽрендҽге мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.  

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Гражданлык  кодексының 30.11.1994 елдагы 51 Федераль 

законы (Россия Федерациясе Федерациясенең законнар җыелмасы, 05.12.1994, №32, ст. 

3301) (алга таба – РФ ГК); 

Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 елдагы 136 федераль законнар 

(Россия Федерациясе законнар җыелмасы, 29.10.2001, № 44, ст. 4147) (алга таба-РФ 

ҖК); 

2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак 

кодексы (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 03.01.2005, № 1 (1 ҿлеш), 14 ст.) 

(алга таба – РФ ТК); 

Нотариат турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ  РФ ВС 11.02.1993 

№ 4462-1) (Российская газета, № 49, 13.03.1993); 

"Ветераннар турында" 12.01.1995 ел, №5-ФЗ Федераль закон (09.12.2010 ел 

редакциясендҽ) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 16.01.1995, №3, 168 ст.) 

(алга таба-5-ФЗ); 

«Күчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽүлҽт 

теркҽвенҽ алу турында» 21.07.1997 ел, №122-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 28.07.1997, №30, 3594 ст.) (алга таба-122-ФЗ); 

"Крестьян (фермер) хуҗалыгы турында" 2003 елның 11 июнендҽге 74-ФЗ 

номерлы Федераль закон (2009 елның 30 октябрендҽге ред.) (алга таба-законнар 

җыелмасы), 16.06.2003, №24, ст. 2249) (алга таба – 74-ФЗ номерлы Федераль закон); 

http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары 

җыелмасы, 06.10.2003, № 40, ст. 3822) (алга таба-131-ФЗ); 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, 

№210-ФЗ Федераль закон нигезендҽ Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 

02.08.2010, №31, 4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон); 

Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының «Җирлеклҽрнең җирле 

үзидарҽ органнары һҽм шҽһҽр округларының җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 

хуҗалык китапларын алып бару рҽвешен һҽм тҽртибен раслау турында» 2010 елның 11 

октябрендҽге 345 номерлы боерыгы (федераль башкарма хакимият органнарының 

норматив актлары бюллетене, №50, 13.12.2010) (алга таба – 345 боерык); 

«Гражданның җир кишҽрлегенҽ хокукы булу турында хуҗалык кенҽгҽсеннҽн 

ҿземтҽ формасын раслау турында " 07.03.2012 № П-103 боерыгы (алга таба-

Росрегистрация боерыгы)); 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 

45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 

03.08.2004) (алга таба-45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы); 

"Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районы Ҽтрҽкле авыл җирлеге" 

муниципаль берҽмлегенең 2016 елның 1 мартындагы 1 номерлы карары (алга таба – 

Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районы Ҽтрҽкле 

авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге Уставы белҽн; 

1.5. Ҽлеге регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

җирле үзидарҽ органнары тарафыннан бирелҽ торган белешмҽ (ҿземтҽ) астында 

түбҽндҽгелҽр аңлашыла: гаилҽ составы турында белешмҽ, яшҽү урыныннан белешмҽ, 

хуҗалык кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ, йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ, үлгҽн кҿненҽ яшҽү 

урыныннан белешмҽ, шҽхси торак йортларда яшҽүчелҽргҽ алдагы яшҽү урыныннан 

белешмҽ, җир участогына белешмҽ, йорт хуҗалыгына белешмҽ. 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең читтҽге эш 

урыны – Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау 

турында" 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру 

Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы муниципаль 

районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр яисҽ авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең территориаль аерымланган 

структур бүлекчҽсе (офисы)  ; 

техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документка кертелгҽн белешмҽлҽргҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенҽ) туры 

килмҽүгҽ китергҽн хата (дҿрес басмау, дҿрес язмау, грамматик яки арифметик хата 

яисҽ башка шундый хата). 
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Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба – 

гариза) дигҽндҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гарызнамҽ аңлашыла 

(27.07.2010 елдагы 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясы 2 пункт). Гариза 

стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта). 
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2. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ стандарты 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпнең атамасы 
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Күрсәтелә торган хезмәтне 

яки таләпне билгели 

торган норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

аталышы 

Белешмҽ (ҿземтҽ) бирү   авыл җирлеге Уставы 

РФ ГК, РФ ЗК, РФ ТК, 

нотариат турында законнар 

нигезлҽре, 122-ФЗ, 74-ФЗ, 

210-ФЗ, Росрегистрация 

боерыгы 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүче җирле үзидарҽ 

башкарма-боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районы Ҽтрҽкле авыл җирлегенең Ҽтрҽкле авыл 

башкарма комитеты 

 авыл җирлеге Уставы 

 

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсенең тасвирламасы 

Белешмҽ (ҿземтҽ). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн телдҽн яки 

язмача баш тарту 

 авыл җирлеге Уставы 

РФ ГК, РФ ЗК, РФ ТК, 

нотариат турында законнар 

нигезлҽре, 122-ФЗ, 74-ФЗ, 

210-ФЗ, Росрегистрация 

боерыгы 

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

срогы, шул исҽптҽн муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

Гаризаны теркҽгҽннҽн соң ҿч кҿннҽн дҽ
1
 

артмый. 

Мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнне муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽн телдҽн баш тарту. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып 

тору каралмаган 

 

                                           
1Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле суммар сроктан чыгып 

билгелҽнҽ. Административ процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ. 
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срогы, Россия Федерациясе 

законнары белҽн каралган 

очракта, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүне туктатып тору срогы 

2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүлҽр ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбүри булган хезмҽт 

күрсҽтүлҽр ҿчен законнар 

чыгаручы яисҽ башка норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы 

исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать 

итүче тарафыннан алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе 

Хезмҽт күрсҽтү турында гариза (телдҽн яки 

язмача). 

Документлар (тҿп нҿсхҽлҽре) (2 нче номерлы 

кушымта). 

Язма рҽвештҽ гариза бер нҿсхҽдҽ тапшырыла. 

Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу 

ҿчен гариза бланкын авыл җирлеге башкарма 

комитетына шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга 

мҿмкин. Бланкның электрон формасы авыл 

җирлеге Башкарма комитетының рҽсми сайтында 

урнаштырылган. 

Гариза һҽм аңа беркетеп бирелҽ торган 

документлар мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан 

түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн кҽгазьдҽ 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (гариза бирүче исеменнҽн 

ышанычнамҽ нигезендҽ эш итүче зат); 

почта аша җибҽреп. 

Гариза һҽм документлар шулай ук гариза 

бирүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле 

электрон имза белҽн кул куелган электрон 

документ рҽвешендҽ, гомуми керүнең мҽгълүмати-

телекоммуникацион челтҽрлҽре, шул исҽптҽн 

«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре 

һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталы аша да тапшырылырга (җибҽрелергҽ) 

мҿмкин   
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2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган 

һҽм мҿрҽҗҽгать итүче аларны 

тапшырырга хокуклы, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр 

ҿчен норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы исемлеге, 

шулай ук аларны мҿрҽҗҽгать 

итүчелҽр тарафыннан, шул 

исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар карамагында булган 

дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ 

органы яисҽ оешма; 

Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган 

документларны тапшыру талҽп ителми 

 

2.7. Норматив хокукый актларда 

каралган очракларда килештерү 

хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн 

һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽүлҽт 

хакимияте органнары (җирле 

үзидарҽ органнары) һҽм аларның 

структур бүлекчҽлҽре исемлеге 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне килештерү 

талҽп ителми 

 

2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итүдҽн баш тарту ҿчен 

сҽбҽплҽрнең тулы исемлеге 

1) Тиеш булмаган зат тарафыннан документлар 

тапшыру; 

2) тапшырылган документларның ҽлеге 

регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган 
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документларда килешенмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның 

эчтҽлеген бертҿрле аңлатырга мҿмкинлек бирми 

торган җитди зыяннар бар; 

4) тиешле органга документлар тапшыру 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүне туктатып тору яки 

аннан баш тарту ҿчен нигезлҽрнең 

тулы исемлеге 

Хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен сҽбҽплҽр 

каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигезлҽр: 

1) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар 

тулы күлҽмдҽ тапшырылмаган, йҽ гаризада һҽм 

(яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) 

дҿрес булмаган мҽгълүмат бар 

 

2.10. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽткҽн ҿчен алына торган 

дҽүлҽт пошлинасын яки башка 

түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм 

нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ  күрсҽтелҽ  

2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен кирҽк һҽм мҽҗбүри булган 

хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен түлҽүне 

исҽплҽү методикасы турындагы 

мҽгълүматны да кертеп, ҽлеге 

түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм 

нигезлҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп 

ителми 

 

2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турында гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм 

мондый хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратта 

кҿтүнең максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга 

гариза бирү – 15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен 

алганда чиратта торуның максималь вакыты 15 

минуттан артмаска тиеш 

 

2.13. Гариза бирүченең 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турындагы мҿрҽҗҽгатен, шул 

Гариза кабул ителгән вакыттан алып бер көн 

эчендә. 

Электрон формада ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ килгҽн 
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исҽптҽн электрон формадагысын 

да теркҽү вакыты 

мҿрҽҗҽгать, ял (бҽйрҽм) кҿненнҽн соң килҽ торган 

эш кҿнендҽ теркҽлҽ 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирүчелҽрнең кҿтү һҽм 

кабул итү урынына, шул исҽптҽн 

Россия Федерациясенең 

инвалидларны социаль яклау 

турындагы законы нигезендҽ 

ҽлеге объектларга инвалидлар 

ҿчен керү мҿмкинлеген тҽэмин 

итүгҽ, ҽлеге хезмҽтлҽрне күрсҽтү 

тҽртибе турында визуаль, текст 

һҽм мультимедиа мҽгълүматын 

урнаштыруга һҽм бизҽүгҽ карата 

талҽплҽр 

  Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы 

система һҽм янгын сүндерү системасы, 

документлар тутыру ҿчен кирҽкле җиһаз, 

мҽгълүмат стендлары белҽн тҽэмин ителгҽн 

биналарда алып барыла.   

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

урынына тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин 

ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ 

хҽрҽкҽт итү). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында визуаль, 

текстлы һҽм мультимедияле мҽгълүмат гариза 

бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн 

инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ 

алып урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең һҽркем ҿчен мҿмкин 

булуы һҽм сыйфаты 

күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль 

хезмҽт күрсҽткҽндҽ вазыйфаи 

затлар белҽн хезмҽттҽшлеге саны 

һҽм аларның дҽвамлылыгы, 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽгендҽ, дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

күпфункцияле үзҽгенең ерак эш 

урыннарында муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү мҿмкинлеге, муниципаль 

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана 

алырлык булу күрсҽткечлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:    

Авыл җирлеге Башкарма комитеты бинасы 

җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге 

зонасында урнашкан; 

белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итүчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган 

бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;   

Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районының «Интернет " челтҽрендҽ, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълүмат булу; 

инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга комачаулаучы 
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хезмҽт күрсҽтүнең барышы 

турында мҽгълүмат алу 

мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 

мҽгълүмати-коммуникацион 

технологиялҽр кулланып 

каршылыкларны узуда ярдҽм итү.  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сыйфаты 

түбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн билгелҽнҽ: 

мҿрҽҗҽгать итүчелҽрдҽн документлар кабул 

иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда 

чират булмау; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу 

очрагы булмау;  

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр булмау; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ карата 

тупас, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата 

шикаятьлҽр булмау.  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорату 

җибҽргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсен алганда муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

вазыйфаи затның да, мҿрҽҗҽгать итүченең дҽ бер 

тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Үзара 

элемтҽгҽ керү дҽвамлылыгы регламент белҽн 

билгелҽнҽ. 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

күпфункцияле үзҽгендҽ (алга таба – КФҮ) 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ читтҽге эш 

урыннарында күрсҽтелми. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы 

турында мҽгълүмат гариза бирүче тарафыннан ТР 

Минзҽлҽ муниципаль районы сайтында, Дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең бердҽм 

порталында, КФҮтҽ алырга мҿмкин 
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2.16. Муниципаль хезмҽтне 

электрон формада күрсҽтү 

үзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне электрон 

формада алу тәртибе турында консультацияне 

Интернет-кабул итү бүлмәсе аша яисә Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

Порталы аша алырга мөмкин.  

Закон нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында электрон формада гариза бирү каралган 

очракта, гариза Татарстан Республикасы дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша 

тапшырыла .http://uslugi tatar.ru/ / дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) Бердҽм 

порталы (http:// www.gosuslugi.ru/) 

 

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм сроклары, 

аларны ҥтәҥ тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны ҥтәҥ ҥзенчәлекләре, шулай ук дәҥләт һәм 

муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле ҥзәгенең ерак урнашкан эш 

урыннарында, кҥпфункцияле ҥзәкләрдә административ процедураларны ҥтәҥ 

ҥзенчәлекләре 
 

3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеген тасвирлау 

 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 

1) гариза бирүчегҽ консультация бирү; 

2) гаризаны кабул итү һҽм теркҽү; 

3) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү; 

4) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү. 

  

3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр бирү 

 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн үзе һҽм (яки) телефон аша муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен АҖ Башкарма комитетына 

мҿрҽҗҽгать итҽ. 

Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул 

исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽк булган документларның составы, 

формасы һҽм эчтҽлеге буенча консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза 

бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: тапшырылган документациянең составы, формасы 

һҽм эчтҽлеге буенча консультациялҽр, кисҽтүлҽр. 

 

3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү 

 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҮ аша белешмҽ 

(ҿземтҽ) бирү турында язмача гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендҽ авыл башкарма комитетына документлар тапшыра. 

3.3.2. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре башкара: 

гаризаны кабул итү һҽм аны махсус журналда теркҽү;   

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ керҽ торган номерда бирелгҽн документларны кабул итү 

датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең датасы һҽм вакыты турында тамгалы 

гаризаның күчермҽсен тапшыру. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар түбҽндҽге вакыт эчендҽ 

башкарыла: 
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гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итү; 

гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽү. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.  

 

3.4. Соралган документларны ҽзерлҽү һҽм раслау (бирүдҽн баш тарту турында 

хатлар) 

 

3.4.1. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽре башкара: 

гаризага кушып бирелҽ торган документларның булу-булмавын тикшерү; 

Документлар (белешмҽлҽр)булган очракта белешмҽ проектын (ҿземтҽ) 

ҽзерлҽү); 

документлар  булмаганда бирүдҽн баш тарту турында  хат проектын  ҽзерлҽү 

(белешмҽлҽр); 

белешмҽ (ҿземтҽ) яки авыл җирлеге башлыгына раслауга бирүдҽн баш тарту 

турында хат җибҽрү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче 

мөрәҗәгать иткән мизгелдән ике көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: белешмҽ (ҿземтҽ) яки бирүдҽн баш тарту турында хат 

проекты. 

3.4.2. Авыл җирлеге башлыгы белешмҽ (ҿземтҽ) яки бирүдҽн баш тарту 

турында хат раслый һҽм авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽренҽ җибҽрҽ. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган белешмҽ (ҿземтҽ) яки бирүдҽн баш тарту 

турында хат. 

 

3.5. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү 

 

3.5.1. Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре гариза бирүчегҽ белешмҽ 

(ҿземтҽ) яки бирүдҽн баш тарту турында хат бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: бирелгҽн белешмҽ (ҿземтҽ). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарткан очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, баш 

тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, шулай ук телефон һҽм (яки) электрон почта аша, хат 

имзалаганнан соң бер кҿн эчендҽ хҽбҽр ителҽ. 

 

3.6. Муниципаль хезмҽтне күпфункцияле үзҽк, күпфункцияле үзҽкнең читтҽге 

эш урыны аша күрсҽтү. 

 

КФҮнең эш урыннарында муниципаль хезмҽт күрсҽтелми. 
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3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү.  

3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата 

ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итүче авыл җирлеге Башкарма комитетына 

тҽкъдим итҽ: 

техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (3 нче номерлы кушымта); 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.  

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.  Документларны кабул итү ҿчен җаваплы Авыл җирлеге Башкарма 

комитеты хезмҽткҽре, техник хатаны тҿзҽтү турында гариза кабул итҽ, гаризаны 

терки. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ башкарыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.7.3. Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре документларны карый 

һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге 

Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн 

документны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган 

документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында 

гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) 

документ. 

 

4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ 

тоту мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм 

бетерүне, муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, 



88 

 

җирле үзидарҽ органындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата карарлар ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына 

түбҽндҽгелҽр керҽ: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документ проектларын тикшерү һҽм 

килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны имзалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерүлҽр үткҽрү; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү. 

Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин.   Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы 

тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яки гариза бирүченең аерым бер 

мҽсьҽлҽ буенча кызыксынган сораулары каралырга мҿмкин.   

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны 

тикшереп тору максатларында авыл җирлеге башлыгына муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр бирелҽ. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар 

тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелегенең үтҽлешен агымдагы контроль 

авыл җирлеге башлыгы тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле 

үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи 

регламентлар белҽн билгелҽнҽ. 

Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен 

вакытында карамаган ҿчен җаваплы. 

Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре ҽлеге Регламентның 3 

бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ 

үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган 

карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмаулар) ҿчен вазифаи затлар һҽм башка 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җавап бирҽлҽр. 

4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары ягыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында 

тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге 

булганда АҖ Башкарма комитеты эшчҽнлегенең ачыклыгы ярдҽмендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 
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5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерҥ тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы 

авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽренең Башкарма комитетка яки 

муниципаль берҽмлек советына судка кадҽр гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

шикаять бирү хокукына ия. 

Гариза бирүче түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала:   

1) гариза бирүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгатен теркҽү 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу; 

3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 

актларда тапшыру яки гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне башкару 

документларын яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ аларны гамҽлгҽ ашыру; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итүчедҽ; 

5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту; 

6) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гариза бирүчедҽн Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 

актларда каралмаган түлҽү талҽп итү; 

7) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн 

хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тарту йҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн 

срогын бозу; 

8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү срогын 

яки тҽртибен бозу; 

9) сҽбҽплҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору; 

10) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, гариза бирүченең талҽплҽре, 

аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн. 

5.2. Авыл җирлеге башкарма комитеты, авыл җирлеге башкарма комитеты 

вазыйфаи заты, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган 
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җитҽкчесе карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язмача 

кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрен, Минзҽлҽ муниципаль районының рҽсми сайтын кулланып җибҽрелҽ ала 

(МФЦ). (http://www.menzelinsk.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең (фнукциялҽрнең)  (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул ителгҽндҽ алынырга мҿмкин.  

5.3. Авыл җирлеге башкарма комитетына яисҽ югары органга (аның булганда) 

килгҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул 

итүдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш 

тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта - 

аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш. 

5.4. Шикаять үз эченҽ түбҽндҽге мҽгълүматны алырга тиеш: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтҽ торган органда эшлҽүче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе, 

исеме, атасының исеме; 

2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган 

очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр йҽ мҿрҽҗҽгать итүченең - физик затның 

исеме, урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры 

(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап 

бирелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта) ; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ 

торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органда эшлҽүче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ 

торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълүматлар;  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның 

күчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа беркетеп 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 

опечаткаларны һҽм хаталарны тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда алынуы каралмаган акчаларны кире 

кайтару рҽвешендҽге шикаять канҽгатьлҽндерелҽ; 

http://uslugi.tatar.ru/
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2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тартыла.  

Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карарны кабул иткҽн кҿннҽн соң килҽ торган 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язмача формада һҽм мҿрҽҗҽгать 

итүченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать 

итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн 

бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр 

турында мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр 

һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ килҽчҽк 

гамҽллҽр турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ. 

5.8. Шикаятьне җавапта канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш түгел дип тану очрагында, 

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 составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат, 

шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны 

кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр. 
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1 нче номерлы кушымта    

 

Эчендҽ   
(җирле үзидарҽ органы исеме 

 
муниципаль берҽмлек башлыгы) 

янында_______________________________________

_____________________________ (алга таба-

мҿрҽҗҽгать итүче). 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълүматлары, яшҽү 

урыны буенча теркҽлү, телефон) 

 

 

Гариза 

белешмҽ (ҿземтҽ) бирү турында 

 

 Белешмҽ бирүегезне сорыйм (ҿземтҽлҽр)_______________________. 

 

Гаризага сканер аша чыгарылган түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 

Яшҽү урыныннан белешмҽ алу ҿчен, йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ:  

1. Шҽхесне раслаучы документлар. 

2. Йорт кенҽгҽсе. 

Гаилҽ составы турында белешмҽ алу ҿчен: 

1. Шҽхесне раслаучы документлар. 

2. Йорт кенҽгҽсе. 

3. Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн барлык гаилҽ 

ҽгъзаларының туганлыгын раслаучы документлар (паспорт, туу турында таныклык, 

никах теркҽү таныклыгы). 

Үлгҽн кешенең үлгҽн кҿненҽ яшҽү урыныннан белешмҽ: 

1. Шҽхесне раслаучы документ. 

2. Йорт кенҽгҽсе. 

3. Үлем турында таныклыкның тҿп нҿсхҽсе. 

4. Соралган адрес буенча теркҽлгҽн гаилҽнең барлык ҽгъзаларының 

туганлыгын раслый торган документлар (балалар туу турында таныклыклар, 

никахлашу турында таныклыклар).  

Соратылган очракта сканер аша чыгарылган документларның тҿп нҿсхҽлҽрен 

тапшырырга йҿклҽмҽ алам.  

    

 

 

 

(дата)  (имза)   (Ф.И.Ат.и.)  
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2 нче номерлы кушымта  

 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бирүче тарафыннан тапшырыла торган документлар 

исемлеге 

 

 

Яшҽү урыныннан белешмҽ алу ҿчен, йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ:  

 

1. Шҽхесне раслаучы документлар. 

2. Йорт кенҽгҽсе. 

 

Гаилҽ составы турында белешмҽ алу ҿчен: 

 

1. Шҽхесне раслаучы документлар. 

2. Йорт кенҽгҽсе. 

3. Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн барлык гаилҽ ҽгъзаларының 

туганлыгын раслаучы документлар (паспорт, туу турында таныклык, никах теркҽү 

таныклыгы). 

 

Үлгҽн кешенең үлгҽн кҿненҽ яшҽү урыныннан белешмҽ: 

 

1. Шҽхесне раслаучы документ. 

2. Йорт кенҽгҽсе. 

3. Үлем турында таныклыкның тҿп нҿсхҽсе. 

4. Соралган адрес буенча теркҽлгҽн гаилҽнең барлык ҽгъзаларының туганлыгын 

раслый торган документлар (балалар туу турында таныклыклар, никахлашу 

турында таныклыклар).  



94 

 

3 нче кушымта  

Татарстан Республикасы 

Минзҽлҽ муниципаль районы 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башлыгына 

Кемнҽн:______________________ 

 

 

Техник хатларны тӛзәтҥ турында 

гариза 

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________

__ 

(хезмҽтнең атамасы) 

Язылган:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсе булган тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.  

Түбҽндҽге документларны беркетҽм: 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул 

ителгҽн очракта, ҽлеге карны түбҽндҽге ысул белҽн җибҽрүне сорыйм: 

электрон документлар E-mail адресына җибҽрү юлы белҽн:_______; 

кҽгазьдҽге расланган күчермҽ рҽвештҽ почта аша җибҽрү юлы белҽн 

түбҽндҽге адрес буенча: 

________________________________________________________________. 

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, салу, 

туплау, саклау, тҽгенлҽү (яңарту, үзгҽртү), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), 

шҽхесезлҽндерү, ябу, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽк булган башка 

гамҽллҽр) үземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның 
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ризалыгын раслыйм. 

Моның белҽн раслыйм: гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле 

булып торган затның шҽхесенҽ кагылышлы, шулай ук мин түбҽндҽ керткҽн 

мҽгълүматлар дҿрес. 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)  (фамилиясе, исеме, 

атасының исеме) 
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Кушымта  

(белешмҽле)  
 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен җаваплы һәм аның ҥтәлешен контрольдә 

тотуда тотуны башкаручы 

вазыйфаи затларның реквизитлары 

 

 

Минзәлә муниципаль районы 

Әтрәкле авыл башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

җитҽкче урынбасары 

(сҽркатип)  

8(85555) 26322 Atr.Mnz@tatar.ru 

 

 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне контрольдә тотучы 

вазыйфаи затларның реквизитлары  

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башлыгы 
8(85555)26322 Atr.Mnz@tatar.ru 
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4 нче номерлы кушымта 

Татарстан Республикасы Минзҽлҽ 

муниципаль районы Ҽтрҽкле авыл 

җирлеге Башкарма комитеты 

карарына   

04.02.2020 ел № 3 

 

 

Административ регламенты 

агач һәм куаклар кисҥгә, кронлаштыруга яки утыртуга рӛхсәт бирҥ 

буенча муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга 

таба – Регламент) агач һҽм куаклар кисүгҽ, кронлаштыруга яки утыртуга (алга таба-

муниципаль хезмҽт) рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын 

һҽм тҽртибен билгели.  

1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-

мҿрҽҗҽгать итүче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районының Ҽтрҽкле авыл җирлеге башкарма комитеты (алга таба – авыл җирлеге 

башкарма комитеты) тарафыннан күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы-авыл җирлеге Башкарма комитеты. 

1.3.1. Авыл җирлеге Башкарма комитетының урнашу урыны: ТР, Минзҽлҽ 

районы, Ҽтрҽкле авылы, Лесная ур., 1. 

Эш графигы:  

дүшҽмбе – җомга: 8.00-16-00; 

шимбҽ: 8.00-11-00;  

тҿшке аш 11.00 дҽн 13.00 гҽ кадҽр; 

якшҽмбе: ял кҿне. 

Белешмҽ телефоны.8(85555) 26322 

Шҽхесне раслаучы документлар буенча узу. 

1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – 

«Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының адресы»): бу 

http://www.menzelinsk.tatarstan.ru.). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук авыл җирлеге Башкарма комитетының 

урнашу урыны һҽм эш графигы турында мҽгълүмат алынырга мҿмкин:  

1) авыл җирлеге башкарма комитеты биналарында урнашкан Муниципаль 

хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүматны үз эченҽ алган мҽгълүмат 

стендлары ярдҽмендҽ, мҿрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.  

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 

1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктлардагы) муниципаль 

хезмҽт турында белешмҽлҽрне үз эченҽ ала;  

http://www.menzelinsk.tatarstan.ru/
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2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында җирлек 

бүлегендҽ (http://www.menzelinsk.tatarstan.ru); 

3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

(http://uslugi.tatar.ru/);  

4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:// 

www.gosuslugi.ru/); 

5) авыл җирлеге Башкарма комитетында: 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;  

язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –

кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат авыл 

җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре тарафыннан муниципаль районның рҽсми 

сайтында, җирлек бүлегендҽ һҽм авыл җирлеге башкарма комитеты биналарында, 

гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен, мҽгълүмат стендларында урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге документлар нигезендҽ башкарыла: 

Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба-РФ 

ЗК) (РФ законнары җыелмасы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.); 

29.12.2004 ел, № 190-ФЗ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга 

таба-РФ ГрК) (РФ законнары җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.); 

Россия Федерациясе Урман кодексы (04.12.2006 ел, № 200 – ФЗ (алга таба – ЛК 

РФ) (РФ законнары җыелмасы, 11.12.2006, №50, 5278 ст.); 

«Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау турында» 10.01.2002 ел, №7-ФЗ Федераль закон 

(алга таба – №7-ФЗ Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 14.01.2002, №2, 133 

ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-

131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, ст. 

3822); 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 

ел, №210-ФЗ Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ 

законнары җыелышы, 02.08.2010, №31, ст. 4179);  

«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); 

"Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районы Ҽтрҽкле авыл 

җирлеге" муниципаль берҽмлегенең 2016 елның 1 мартындагы 1 номерлы карары 

(алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районы Ҽтрҽкле авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге Уставына үзгҽрешлҽр кертү 

турында); 

1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

агач кисү – агач кисү, аның янында тиешле җирлҽрдҽ яки җир 

кишҽрлеклҽрендҽ агач һҽм куакларның бер ҿлеше киселҽ; 

http://www.menzelinsk.tatarstan.ru/
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=99249e7b-f9c8-4d12-b906-bb583b820a63
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=39e18fbb-9a65-4c81-9edc-e24e33dc8294
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дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең читтҽге 

эш урыны – Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау 

турында" 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру 

Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы муниципаль 

районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр яисҽ авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең территориаль 

аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы)  ; 

техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документка кертелгҽн белешмҽлҽргҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенҽ) туры 

килмҽүгҽ китергҽн хата (дҿрес басмау, дҿрес язмау, грамматик яки арифметик хата 

яисҽ башка шундый хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба – 

гариза) дигҽндҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гарызнамҽ аңлашыла 

(27.07.2010 елдагы 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясы 2 пункт). Гариза 

стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта). 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпнең атамасы 
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Күрсәтелә торган хезмәтне яки 

таләпне билгели торган 

норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

аталышы 

Агач һҽм куаклар кисүгҽ, кронлаштыруга яки 

утыртуга рҿхсҽт бирү 

РФ ШК; 

РФ МК 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүче җирле үзидарҽ 

башкарма-боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районы Ҽтрҽкле авыл җирлеге башкарма комитеты  

Устав 

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсенең тасвирламасы 

Агач һҽм куаклар кисүгҽ, кронлаштыруга һҽм 

утыртуга рҿхсҽт (2 нче кушымта). 

Агач һҽм куаклар кисүгҽ, кронлауга һҽм утыртуга 

рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту турында белдерү. 

Тҽртип 

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

срогы, шул исҽптҽн муниципаль 

хезмҽт 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 

Агач һҽм куак кисүгҽ, кроньлауга һҽм утыртуга 

рҿхсҽт гариза бирү кҿнен дҽ кертеп, 13 кҿн
2
 эчендҽ 

бирелҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып 

тору каралмаган 

Тҽртип 

2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче 

1) гариза;  

2) шҽхесне раслаучы документлар; 

Тҽртип 

                                           
2Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле суммар сроктан чыгып билгелҽнҽ. 

Административ процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ. 
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тарафыннан тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт 

күрсҽтүлҽр ҿчен законнар чыгаручы 

яисҽ башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы исемлеге, 

аларны мҿрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан алу ысуллары, шул 

исҽптҽн электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе 

3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган 

документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил 

эшли икҽн); 

4) киселергҽ тиешле яшел үсентелҽрне утыртып, 

якындагы корылмаларга яки башка юнҽлешлҽргҽ 

кадҽр кишҽрлек схемасы; 

5) ҽгҽр җир кишҽрлеге Бердҽм дҽүлҽт күчемсез 

милек реестрында теркҽлмҽгҽн булса, җир 

кишҽрлегенҽ хокук билгели торган һҽм хокук раслый 

торган документларның расланган күчермҽлҽре; 

6) биналар һҽм корылмалар тҿзегҽндҽ 

габаритларга элҽгҽ торган яшел үсентелҽр киселгҽн 

очракта, расланган проект документлары; 

7) кагыла торган территориялҽр хуҗалары белҽн 

яшел үсентелҽрне кисү һҽм күчереп утырту 

шартларын Килештерү; 

8) утыртканда яисҽ утыртканда инженерлык 

челтҽрлҽре вҽкиллҽре белҽн җир эшлҽрен башкаруга 

ордер ачу белҽн килешергҽ. 

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 аңа беркетеп бирелҽ торган 

документлар мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан 

түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн кҽгазьдҽ 

тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (гариза бирүче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш итүче зат); 
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почта аша җибҽреп. 

Гариза һҽм документлар шулай ук гариза бирүче 

тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон 

имза белҽн кул куелган электрон документ 

рҽвешендҽ, гомуми керүнең мҽгълүмати-

телекоммуникацион челтҽрлҽре, шул исҽптҽн 

«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре 

һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталы аша да тапшырылырга (җибҽрелергҽ) 

мҿмкин  

2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган һҽм 

мҿрҽҗҽгать итүче аларны 

тапшырырга хокуклы, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы исемлеге, 

шулай ук аларны мҿрҽҗҽгать 

итүчелҽр тарафыннан, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны тапшыру 

тҽртибе; ҽлеге документлар 

карамагында булган дҽүлҽт органы, 

җирле үзидарҽ органы яисҽ оешма; 

Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына: 

1) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт 

реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек объектына 

теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин 

булган мҽгълүматлар). 

Мҿрҽҗҽгать итүче тапшырырга хокуклы 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында 

булган югарыда санап үтелгҽн документларны талҽп 

итү тыела.   

Югарыда күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне үз эченҽ 

алган документларның гариза бирүче тарафыннан 

тапшырылмавы гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн 

баш тарту ҿчен нигез була алмый 

 

2.7. Норматив хокукый актларда 

каралган очракларда килештерү 

хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн 

һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

Килештерү талҽп ителми.  
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орган тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽүлҽт хакимияте 

органнары (җирле үзидарҽ 

органнары) һҽм аларның структур 

бүлекчҽлҽре исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле документларны кабул 

итүдҽн баш тарту ҿчен сҽбҽплҽрнең 

тулы исемлеге 

1) Тиеш булмаган зат тарафыннан документлар 

тапшыру; 

2) тапшырылган документларның ҽлеге 

регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн 

документлар исемлегенҽ туры килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган 

документларда килешенмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның 

эчтҽлеген бертҿрле аңлатырга мҿмкинлек бирми 

торган җитди зыяннар бар; 

4) Документларны тиешле органга тапшырмау 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне 

туктатып тору яки аннан баш тарту 

ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен сҽбҽплҽр 

каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигезлҽр: 

1) Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар 

тулы күлҽмдҽ тапшырылмаган, йҽ тапшырылган 

гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм 

(яки) дҿрес булмаган мҽгълүмат бар; 

2) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан үз инициативасы белҽн тапшырылмаган 

булса, дҽүлҽт хакимияте органының, җирле үзидарҽ 

органының яисҽ дҽүлҽт хакимияте органына яисҽ 

җирле үзидарҽ органына караган оешманың 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ 

һҽм (яисҽ) мҽгълүмат булмауны таныклаучы 

ведомствоара запроска җавабы һҽм (яисҽ) 

Тҽртип 
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мҽгълүматның булмавын таныклаучы, тиешле 

документ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан үз 

инициативасы буенча тапшырылмаган булса, дҽүлҽт 

хакимияте органының яисҽ җирле үзидарҽ органына 

яисҽ оешманың ведомствоара соратып алуына 

җаваплары керү; 

3) күрше җир участокларыннан файдаланучылар 

арасында агач һҽм куаклар кисү, кронлау һҽм утырту 

мҽсьҽлҽсе буенча бҽхҽс булу. 

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн 

ҿчен алына торган дҽүлҽт 

пошлинасын яки башка түлҽүне алу 

тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.  

2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен кирҽк һҽм мҽҗбүри булган 

хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен түлҽүне 

исҽплҽү методикасы турындагы 

мҽгълүматны да кертеп, ҽлеге 

түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм 

нигезлҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп 

ителми. 

 

2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турында гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм 

мондый хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратта 

кҿтүнең максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмәт алуга гариза 

бирү – 15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

чиратта торуның максималь вакыты 15 минуттан 

артмаска тиеш 

 

2.13. Гариза бирүченең муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү турындагы 

мҿрҽҗҽгатен, шул исҽптҽн электрон 

формадагысын да теркҽү вакыты 

Гариза кабул ителгән вакыттан алып бер көн 

эчендә. 

Электрон формада ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ килгҽн 

мҿрҽҗҽгать, ял (бҽйрҽм) кҿненнҽн соң килҽ торган 

эш кҿнендҽ теркҽлҽ 
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2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ 

торган биналарга, гариза 

бирүчелҽрнең кҿтү һҽм кабул итү 

урынына, шул исҽптҽн Россия 

Федерациясенең инвалидларны 

социаль яклау турындагы законы 

нигезендҽ ҽлеге объектларга 

инвалидлар ҿчен керү мҿмкинлеген 

тҽэмин итүгҽ, ҽлеге хезмҽтлҽрне 

күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа 

мҽгълүматын урнаштыруга һҽм 

бизҽүгҽ карата талҽплҽр 

  Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы 

система һҽм янгын сүндерү системасы, документлар 

тутыру ҿчен кирҽкле җиһаз, мҽгълүмат стендлары 

белҽн тҽэмин ителгҽн биналарда алып барыла.   

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

урынына тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин 

ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ 

хҽрҽкҽт итү). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында визуаль, 

текстлы һҽм мультимедияле мҽгълүмат гариза 

бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн 

инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ 

алып урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽн файдалану мҿмкинлеге 

һҽм сыйфаты күрсҽткечлҽре,шул 

исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең 

муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ 

вазыйфаи затлар белҽн 

хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

күпфункцияле үзҽгендҽ, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

күпфункцияле үзҽгенең читтҽге эш 

урыннарында муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү мҿмкинлеге, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында 

мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул 

исҽптҽн мҽгълүмати-

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана 

алырлык булу күрсҽткечлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:    

Авыл җирлеге Башкарма комитеты бинасы 

җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге 

зонасында урнашкан; 

белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчелҽрдҽн 

документлар кабул ителҽ торган бүлмҽлҽрнең 

җитҽрлек санда булуы;   

Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районының «Интернет " челтҽрендҽ, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълүмат булу; 

инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ 

хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга комачаулаучы 

каршылыкларны узуда ярдҽм итү.  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сыйфаты 
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коммуникацион технологиялҽр 

кулланып, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең барышы турында, шул 

исҽптҽн мҽгълүмат алу мҿмкинлеге 

түбҽндҽгелҽрнең булмавы белҽн билгелҽнҽ: 

мҿрҽҗҽгать итүчелҽрдҽн документлар кабул 

иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда 

чират булмау; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу 

очрагы булмау;  

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

шикаятьлҽр булмау; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ карата 

тупас, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр 

булмау.  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорату 

җибҽргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсен алганда муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

вазыйфаи затның да, мҿрҽҗҽгать итүченең дҽ бер 

тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Үзара 

элемтҽгҽ керү дҽвамлылыгы регламент белҽн 

билгелҽнҽ. 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең 

күпфункцияле үзҽгендҽ (алга таба – КФҮ) 

муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак эш 

урыннарында консультация, документларны кабул 

итү һҽм бирү белҽн КФҮ белгече шҿгыльлҽнҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында 

мҽгълүмат гариза бирүче тарафыннан ТР Минзҽлҽ 

муниципаль районы сайтында, Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең бердҽм 

порталында, КФҮтҽ алырга мҿмкин 
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2.16. Муниципаль хезмҽтне 

электрон формада күрсҽтү 

үзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне электрон формада 

алу тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итү бүлмәсе аша яисә Татарстан Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша 

алырга мөмкин.  

Закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турында электрон формада гариза бирү каралган 

очракта, гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша тапшырыла 

.http://uslugi.tatar.ru/ дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр (функциялҽр) Бердҽм порталы 

http://www.gosuslugi.ru/) 

 

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм сроклары, 

аларны ҥтәҥ тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны ҥтәҥ ҥзенчәлекләре, шулай ук дәҥләт һәм 

муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥнең кҥпфункцияле ҥзәгенең ерак урнашкан 

эш урыннарында, кҥпфункцияле ҥзәкләрдә административ 

процедураларны ҥтәҥ ҥзенчәлекләре 
 

3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеген тасвирлау 

 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ 

ала: 

1) гариза бирүчегҽ консультация бирү; 

2) гаризаны кабул итү һҽм теркҽү; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрү; 

4) комиссия актын тҿзү; 

5) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү; 

6) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү. 

 

3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр бирү 

 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында 

консультациялҽр алу ҿчен авыл җирлеге башкарма комитетына шҽхсҽн, телефон 

һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул 

исҽптҽн, составы, бирелҽ торган документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт 

алу ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда 

гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче 

мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелгҽн 

консультациялҽр. 

 

3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү 

 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн үзе, ышанычлы зат яисҽ КФҮ аша, 

КФҮнең ерактан торып эш урыны аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында 

язмача гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ авыл җирлеге 

башкарма комитетына документлар тапшыра.  
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон формада АҖ 

башкарма комитетына электрон почта яки Интернет-кабул итү бүлмҽсе аша 

җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

башкарыла.  

3.3.2.Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре, гаризалар кабул 

итүне алып баручы, башкара: 

мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;  

гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерү (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 

ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-

булмавын тикшерү;  

тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен 

тикшерү (документларның күчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерү, документларда 

тҿзҽтүлҽр, ҿстҽп язулар, сызылган сүзлҽр һҽм башка тҿзҽтүлҽр булмау). 

Кисҽтүлҽр булмаган очракта авыл җирлеге башкарма комитеты 

хезмҽткҽре башкара: 

гаризаны кабул итү һҽм аны махсус журналда теркҽү; 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен, керүче 

номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең датасы һҽм вакыты турындагы тамга белҽн тапшыру; 

гаризаны авыл җирлеге башлыгына карауга җибҽрү. 

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр булган очракта, 

авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре, документларны кабул итүне 

алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркәү өчен киртәләр булу турында 

хәбәр итә һәм документларны кабул итүдән баш тарту өчен ачыкланган 

нигезләрнең эчтәлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар түбҽндҽге вакыт 

эчендҽ башкарыла: 

гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итү; 

гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽү. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, җирле 

үзидарҽ башлыгына карауга җибҽрелгҽн яки мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кире 

кайтарылган документлар.  

3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гариза карый, башкаручыны билгели һҽм 

Башкарма комитетка гариза җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң 

бер кҿн эчендҽ башкарыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм җибҽрү 
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3.4.1. Авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмәткәре ведомствоара 

электрон багланышлар системасы ярдәмендә электрон рәвештә Күчемсез 

мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт 

реестрыннан өземтә (күчемсез милек объектына теркәлгән хокуклар турында 

һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматлар үз эченә алган) өземтә бирү турында 

запрос җибәрә. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында гариза килгҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн запрос.  

3.4.2. Белешмәләр белән тәэмин итүчеләр белгечләре, ведомствоара 

электрон хезмәттәшлек системасы аша кергән запрос нигезендә, соратып алына 

торган документларны (мәгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр 

(алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибәрәләр. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар органга яки оешмага, 

документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган оешмага ведомствоара запрос кергҽн 

кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки баш тарту 

турында белдерү җирле үзидарҽ башкарма комитетына җибҽрелгҽн. 

 

3.5. Комиссия актын тҿзү 

 

3.5.1.Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре башкара:  

тапшырылган документлардагы белешмҽлҽрнең дҿреслеген тикшерү; 

исҽпкҽ алу эшен рҽсмилҽштерү (барлык документларны аерым папкага 

туплау); 

хисап эшен акт тҿзү ҿчен комиссия каравына җибҽрү. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар запросларга җаваплар 

кергҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедуралар нҽтиҗҽсе: комиссиягҽ җибҽрелгҽн исҽп эше. 

3.5.2. Комиссия секретаре түбҽндҽгелҽрне башкара: 

кергҽн документларны ҿйрҽнү; 

кисҽргҽ, кронлаштырырга яки утырту урынын карарга тиешле агач яки 

куакларның урнашу урыннарын карау датасын билгелҽү; 

комиссия ҽгъзаларына һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ карау датасы турында 

белдерү. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документлар кергҽн 

мизгелдҽн ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  
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Процедуралар нҽтиҗҽсе: комиссия ҽгъзаларына һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ 

карау датасы турында белдерү. 

3.5.3. Билгелҽнгҽн кҿнне комиссия урынга чыга һҽм гариза бирүче 

катнашында киселергҽ тиешле агачларны карауны гамҽлгҽ ашыра. Тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре буенча тикшерү акты тҿзелҽ (№3 кушымта). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау кҿнендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽренҽ 

җибҽрелгҽн тикшерү акты. 

 

3.6. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү  

 

3.6.1. Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре комиссия 

тарафыннан тҽкъдим ителгҽн тикшерү акты нигезендҽ агач кисүгҽ рҿхсҽт 

проектын (алга таба – рҿхсҽт) яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту 

турында белдерү проектын (алга таба – хҽбҽрнамҽ) ҽзерли һҽм авыл җирлеге 

башлыгына килештерүгҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура тикшерү акты кергҽн 

мизгелдҽн ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзага җибҽрелгҽн рҿхсҽт проекты 

(хҽбҽрнамҽлҽр). 

3.6.2. Авыл җирлеге башлыгы карарга (уведомлениегҽ) кул куя һҽм 

белгечне гариза бирүчегҽ бирү ҿчен җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура узган процедура 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: белгечкҽ кул куелган рҿхсҽт (белдерү) 

җибҽрелгҽн. 

 

3.7. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү 

 

3.7.1. Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре рҿхсҽт (белдерү) 

терки һҽм гариза бирүчегҽ тапшыра яки почта аша җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар түбҽндҽге вакыт 

эчендҽ башкарыла: 

15 минут эчендҽ - гариза бирү үзе килеп җиткҽн очракта; 

элеккеге процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ почта аша җавап 

җибҽрелгҽн очракта. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн (җибҽрелгҽн) хҽбҽрнамҽ. 

 

3.8. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
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3.8.1.  Гариза бирүче муниципаль хезмҽт алу ҿчен күпфункцияле үзҽккҽ, 

күпфункцияле үзҽкнең ерактагы эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.  

3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты 

нигезендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган.  

3.8.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен КФҮлҽрдҽн документлар килгҽндҽ 

процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3-3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе күпфункцияле үзҽккҽ 

җибҽрелҽ. 

 

3.9. Техник хаталарны тҿзҽтү.  

3.9.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата 

ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итүче авыл җирлеге Башкарма комитетына 

тҽкъдим итҽ: 

техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (4нче кушымта); 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.  

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. 

3.9.2. Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре, документларны 

кабул итү ҿчен җаваплы, техник хатаны тҿзҽтү турында гариза кабул итҽ, 

кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм аларны авыл 

җирлеге башкарма комитетына тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң 

бер кҿн эчендҽ башкарыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза авыл 

җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽренҽ карауга җибҽрелгҽн. 

3.9.3. Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре документларны 

карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү 

максатларында ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны 

гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн (вҽкалҽтле 

вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн 

шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта аша (электрон почта 

аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар 

ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата 

турында гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) 

документ. 

 

 

4. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын 

контрольдҽ тоту мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын 

ачыклауны һҽм бетерүне, муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының 

үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ органындагы вазифаи затларның 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту 

формаларына түбҽндҽгелҽр керҽ: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документ проектларын тикшерү һҽм 

килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны имзалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерүлҽр 

үткҽрү; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү. 

Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы 

эшчҽнлегенең ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм 

планнан тыш булырга мҿмкин.   Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яки гариза 

бирүченең аерым бер мҽсьҽлҽ буенча кызыксынган сораулары каралырга 

мҿмкин.   

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр 

кылуны тикшереп тору максатларында авыл җирлеге башлыгына муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр бирелҽ. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар 

тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелеге буенча агымдагы контроль 

Башкарма комитет җитҽкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары, 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук 

инфраструктура үсеше бүлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге 

җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм 

вазифаи регламентлар белҽн билгелҽнҽ. 
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Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең 

хокукларын бозу очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен 

вакытында карамаган ҿчен җаваплы. 

Авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽре ҽлеге Регламентның 3 

бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) 

тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган 

карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмаулар) ҿчен вазифаи затлар һҽм башка 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җавап бирҽлҽр. 

4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре 

һҽм оешмалары ягыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе 

турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау 

мҿмкинлеге булганда АҖ Башкарма комитеты эшчҽнлегенең ачыклыгы 

ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять 

белдерҥ тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ 

катнашучы авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽренең Башкарма 

комитетка яки муниципаль берҽмлек советына судка кадҽр гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаять бирү хокукына ия. 

Гариза бирүче түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала:   

1) гариза бирүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгатен 

теркҽү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу; 

3) гариза бирүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Казан 

шҽһҽре җирле үзидарҽ органнарының муниципаль хокукый актлары белҽн 

каралмаган документларны, мҽгълүматны яки гамҽллҽр үтҽүне талҽп итү; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итүчедҽ; 

5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 
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белҽн баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн 

баш тарту; 

6) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гариза бирүчедҽн Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 

актларда каралмаган түлҽү талҽп итү; 

7) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 

бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тарту йҽ мондый 

тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу; 

8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү 

срогын яки тҽртибен бозу; 

9) сҽбҽплҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белҽн каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору; 

10) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, № 210-ФЗ Федераль законның 7 

статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, гариза 

бирүченең талҽплҽре, аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн. 

5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтҽ 

торган органда эшлҽүче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтҽ торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм 

кылынган гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ 

яки электрон формада бирелҽ. 

Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрен, Минзҽлҽ муниципаль районының рҽсми сайтын кулланып җибҽрелҽ 

ала (МФЦ). (http://www.menzelinsk.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), 

Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (фнукциялҽрнең)  

(http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул ителгҽндҽ 

алынырга мҿмкин.  

5.3. Авыл җирлеге башкарма комитетына кергҽн шикаять, аны 

теркҽгҽннҽн соң, унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга 

шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документларны кабул итүдҽн 

баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш 

тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган 

очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш. 

5.4. Шикаять үз эченҽ түбҽндҽге мҽгълүматны алырга тиеш: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль 

http://uslugi.tatar.ru/
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хезмҽт күрсҽтҽ торган органда эшлҽүче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең 

фамилиясе, исеме, атасының исеме; 

2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - 

булган очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр йҽ мҿрҽҗҽгать итүченең - 

физик затның исеме, урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ 

телефоны номеры (номерлары), электрон почта адресы (адреслары) һҽм 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап бирелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта) ; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ 

торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

органда эшлҽүче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять 

белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында 

мҽгълүматлар;  

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган 

документларның күчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа 

беркетеп 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 опечаткаларны һҽм хаталарны тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынуы каралмаган 

акчаларны кире кайтару рҽвешендҽге шикаять канҽгатьлҽндерелҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тартыла.  

Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карарны кабул иткҽн кҿннҽн соң килҽ торган 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язмача формада һҽм мҿрҽҗҽгать 

итүченең телҽге буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 

5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган 

җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү максатларында авыл җирлеге башкарма 

комитеты тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында мҽгълүмат 

бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кирҽк булган 

алдагы гамҽллҽр турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ. 

5.8. Шикаятьне җавапта канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш түгел дип тану 

очрагында, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе турында 

мҽгълүмат бирелҽ. 
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5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ 

хокук бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи 

зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган 

материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр. 
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1 нче номерлы кушымта  

 

Эчендҽ   
(җирле үзидарҽ органы исеме 

 
муниципаль берҽмлек башлыгы) 

янында___________________________________

_________________________________ (алга 

таба-мҿрҽҗҽгать итүче). 
(юридик затлар ҿчен-тулы исем, оештыру-хокукый форма, дҽүлҽт 

теркҽве турында белешмҽлҽр; физик затлар ҿчен-фамилия, исем, 

атасының исеме, паспорт мҽгълүматлары) 

ГАРИЗА 

агач һҽм куаклар кисүгҽ, кронлаштыруга яки утыртуга рҿхсҽт бирү турында 

_ _ _ _ _ данҽ агач кисүне (кронлау) килештерүегезне 

сорыйм(___________) бина янында үсҽ торган адрес буенча: 

___________________ агачлар хосусыйлык хокукында минеке булган бина 

фундаментына якын үсү сҽбҽпле ,  нигезне җимерҽлҽр. Агачлар бик карт, кҿчле 

җилдҽ ботаклар коела. Эшлҽрне башкарганнан соң янҽшҽдҽге территорияне 

яшеллҽндерергҽ йҿклҽмҽ алам. Агач калдыкларын мҿстҽкыйль рҽвештҽ каты 

кҿнкүреш калдыклары полигонына чыгарачакмын. 

Гаризага сканер аша чыгарылган түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 

1) Шҽхесне раслаучы документлар; 

2) Вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать 

итүче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

3) киселергҽ тиешле яшел үсентелҽрне тҿшерү белҽн якындагы 

корылмаларга яки башка юнҽлешлҽргҽ кадҽр җир кишҽрлеге схемасы; 

4) Ҽгҽр җир кишҽрлеге күчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-

бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса, җир 

кишҽрлегенҽ хокук билгели торган һҽм хокук раслый торган документларның 

расланган күчермҽлҽре;; 

5) биналар һҽм корылмалар тҿзегҽндҽ габаритларга элҽгҽ торган яшел 

үсентелҽр киселгҽн очракта, расланган проект документлары; 

6) кагыла торган территориялҽр хуҗалары белҽн яшел үсентелҽрне кисү 

һҽм күчереп утырту шартларын килештерү; 

7) утыртканда яисҽ утыртканда инженерлык челтҽрлҽре вҽкиллҽре белҽн 

җир эшлҽрен башкаруга ордер ачу белҽн килешенергҽ. 

 Соратылган очракта сканер аша чыгарылган документларның тҿп 

нҿсхҽлҽрен тапшырырга йҿклҽмҽ алам.  

    
 

 
 

(дата)  (имза)   (Ф.И.Ат.и.)  
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2 нче номерлы кушымта  

 

РӚХСӘТ 

кисүгҽ, кронирование һҽм агачлар һҽм куаклар утыртуга  

 

№__________ "___" __________ 201_ шҽһҽр 

 

Гариза нигезендҽ  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______ 

Яшел үсентелҽрне тикшерү акты нигезендҽ."___" _______ 201__ шҽһҽр 

турында хисап язмасы нче "___" _______ 201__ шҽһҽр 

РӚХСӘТ ИТЕЛӘ: 

_____________________________________________________________________ 
(Ф. и. о./гариза бирүче исеме) 

_____________________________________________________________________ 
(эш тҿре, эш башкару ысулы) 

_____________________________________________________________________ 
адрес:) 

кисҽргҽ: агачлар ______________________________________________ җҿй 

    куаклар ___________________________________________________ данҽ 

кронлау: агач ____________________________________________ данҽ 

    куаклар ___________________________________________________ данҽ 

утырту: агач ________________________________________________ данҽ 

    куаклар ___________________________________________________ данҽ 

сакларга: агач _______________________________________________ данҽ 

    куаклар ___________________________________________________ данҽ 

 үлҽн катламын, туфракның уңышлы катламын торгызу _______________ кв. м 

 

Киселгҽн агачны _ _ _ _ кҿн эчендҽ чыгарырга. 

Киселгҽн калдыкларны контейнер мҽйданчыкларына яндыру һәм туплау 

тыела.  
Компенсация формасы: 

_____________________________________________________________________ 

 

Кисүгҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакыты: 

______________________________________ 

 

Озайтылды:______________________________________  (________________) 

М.у. Ф.И. Ат.и., имза, дата 
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Агачларны күчерү куркынычсызлык техникасы нигезендҽ башкарыла. Россия 

Федерациясендҽ гамҽлдҽ булган кагыйдҽлҽр (талҽплҽр, техник шартлар) нигезендҽ 

аерым агачларны һҽм куакларны (аерым территориялҽрдҽн агач яки куакларны) 

кисү махсус оешмаларны (белгечлҽрне) яки махсус җайланмаларны җҽлеп итеп 

гамҽлгҽ ашырылырга тиеш булса, мҿрҽҗҽгать итүче ҽлеге талҽплҽрнең үтҽлешен 

тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

Агач һҽм куакларны кисү буенча (агач кҽүсҽлҽрен, ботакларны, башка чүп-чарны да 

кертеп) эшлҽрне башкарганнан соң, территорияне гомуми тҿзеклҽндерү буенча 

чараларны гамҽлгҽ ашыру мҽҗбүри булып тора. 

 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге Башлыгы 

Рҿхсҽт алдым: _______________________________________________________ 

                                  (Ф. И. Ат.и., имза, дата) 

Рҿхсҽт ябык: _______________________________________________________ 

                                   (Ф. И.Ат.и. имза, дата) 
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3 нче номерлы кушымта 

 

Яшел үсентелҽрне тикшерү АКТы 

 __________________________________________________  

Составтагы комиссия: Комиссия рҽисе (вазыйфасы ,Ф.И.Ат.и.) _______________  

Комиссия ҽгъзалары (Ф.И.Ат.и., вазыйфасы) _____________________________  

 ____________________________________________ җитештерелгҽн 

табигать һҽйкҽле территориясендҽ яшел үсентелҽрне тикшерү (объектның исеме). Бу 

территориядҽ түбҽндҽге үсентелҽрнең (санитар кисү, карау кисү, кисү) кирҽклеге 

ачыкланды: 

  

№т/б Атамасы Диаметр 

(см) 

Торышның тасвирламасы 

 

Комиссия рҽисе: 

Комиссия ҽгъзалары: 
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Кушымта  

Яшел үсентелҽрне тикшерү актына 

№_ __ _ «____»______201___ шҽһҽр 

Күчерелергҽ тиешле агач һҽм куакларның исҽп-хисап исемлеге. 

  

(агач исеме) саны 

 (агач исеме) саны  

(агач исеме) саны  

(агач исеме) саны  

(агач исеме) саны 

(агач исеме) саны 

  

 Комиссия рҽисе: Ҽтрҽкле авыл җирлеге Башлыгы 

Комиссия ҽгъзалары: Ҽтрҽкле авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе 

урынбасары (сҽркатибе)  

 Башлык урынбасары  

Белгеч  
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4 нче номерлы кушымта 

 

Татарстан Республикасы Минзҽлҽ 

муниципаль районы Ҽтрҽкле 

авыл җирлеге башлыгы 

Дата:________________________

__ 

 

Гариза 

техник хаталарны тӛзәтҥ турында 

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________

__ 

(хезмҽт атамасы)  

Язылган:_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.  

Түбҽндҽге документларны беркетҽм: 

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, тҽгаенлҽү (яңарту, үзгҽртү), файдалану, тарату (шул исҽптҽн 

тапшыру), шҽхессезлҽндерү, 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. 
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Ҽлеге карар нигезендҽ раслыйм: Минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып 

торган затның шҽхесенҽ кагылышлы гаризага кертелгҽн, шулай ук мин түбҽндҽ 

керткҽн мҽгълүматларның дҿреслеген раслыйм. Гаризага беркетеп бирелгҽн 

документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза бирү вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ 

һҽм алардагы мҽгълүматлар дҿрес.  

Миңа күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфатын бҽялҽү буенча телефон 

аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм: _______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)  (Ф.И. Ис.Ат.ис.) 



                                                                                                  

Кушымта  

(белешмҽле)  
 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥ ӛчен җаваплы һәм аның ҥтәлешен контрольдә тотуда 

тотуны башкаручы 

вазыйфаи затларның реквизитлары 

 

 

Минзәлә муниципаль районы 

Әтрәкле авыл башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

җитҽкче урынбасары 

(сҽркатип)  

8(85555) 26322 Atr.Mnz@tatar.ru 

 

 

 

Муниципаль хезмәт кҥрсәтҥне контрольдә тотучы 

вазыйфаи затларның реквизитлары  

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Ҽтрҽкле авыл җирлеге 

Башлыгы 
8(85555)26322 Atr.Mnz@tatar.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


